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Sammanfattning 
Mekaniseringen av skogsbruket under 1900-talets mitt och framåt har i all 
väsentlighet bidragit till drastiskt minskade arbetstillfällen med avfolkning av 
landsbygden som följd. Urbaniseringen pågår än idag i Sverige då antalet 
glesbygdsboende minskar samtidigt som invånarantalet i större städer samt 
storstäderna stadigt ökar. Antalet distansskogsägare ökar kontinuerligt som en 
naturlig följdeffekt av detta. År 2014 var 54 % av samtliga 228 802 
brukningsenheter i Sverige klassificerade som utboägda alternativt delvis 
utboägda och antalet utbor ökar enligt Skogsstyrelsen ”för varje 
generationsskifte som sker på skogsfastigheterna”. Tjänsteutbudet idag är ett 
resultat av en anpassning för skogsägare som bor på fastigheten eller i dess 
närhet eftersom det är så det från början har sett ut. Nu är det nya tider och med 
det bör nya anpassningar ske hos skogsföretagen för att behålla 
distansskogsägarna som kunder och virkesleverantörer och för att kunna 
attrahera fler. 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka och analysera distansskogsägares 
nöjdhet med Södra Skogsägarna ekonomisk förenings (Södra) tjänsteutbud samt 
kvalitén på tjänsterna. Vidare var syftet att ge förslag på förbättringsåtgärder 
avseende tjänsteutbud samt kvalité på tjänster. Avgränsningarna avsåg Södras 
medlemmar boende i Stockholms län med 5 ha produktiv skogsmark eller mer. 
De skulle dessutom ha meddelat sin mailadress till Södra. För materialinsamling 
nyttjades två metoder. Inledningsvis sändes en webbaserad enkät ut till ett urval 
av målpopulationen och därefter genomfördes en kompletterande telefonintervju 
för uppföljning av enkätresultaten. Därmed användes både en kvantitativ och en 
kvalitativ metod för materialinsamling.   
 
Målpopulationen bestod av 1415 medlemmar. Det var 634 som mottog enkäten 
och 269 respondenter slutförde enkäten. Vidare var det 27 som deltog in 
telefonintervjun. Resultaten visar att medlemmarna generellt är nöjda med 
tjänsteutbudet samt kvalitén på tjänsterna. Dock föreligger utrymme för 
förbättringsåtgärder. Vid utveckling av tjänsteutbudet bör fokusering ske på att 
genomföra skogsskötselkurser i Stockholm samt erbjuda ekonomi, - 
generationsskiftes, - ägarskiftes och försäljningsrådgivning i Stockholm 
alternativt på webben. Vad gäller kvalitén på tjänsterna bör i första hand 
inspektorn ges mer tid och utrymme att agera utifrån ett kundanpassat arbetssätt 
samt föra en bättre dialog med entreprenörerna genom strukturerad återkoppling. 
På så sätt kan kvalitén höjas genomgående för tjänsterna. Klagomål bör också 
välkomnas i större utsträckning och när det är motiverat bör kompensation 
och/eller ursäkt utdelas. Därmed anses Södra trots dagens generella 
medlemsnöjdhet ha stor potential att höja nöjdheten ytterligare hos sina 
medlemmar avseende tjänsteutbudet samt kvalitén på tjänsterna.  
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Abstract 
The development of technology and the mechanization in the Swedish forestry 
has during the last 60 years resulted in depopulation of the country side and due 
to that the amount of distance forest owners has increased. Therefore the forest 
companies need to make some adjustments in order to keep the distance forest 
owners as customers and to attract new ones. The purpose of this essay was to 
examine and analyze the distance forest owners satisfaction with Södras service 
offering and quality of service and further develop some proposals for action. A 
web-based survey was sent out to 634 distance forests owners in Stockholm, 
Sweden, all members of Södra. 269 respondents participated in the survey and of 
them, 27 did also participate in a follow-up telephone interview. The results 
show that the members generally was satisfied with the service offering and the 
quality of service. Suggestions for improvement regarding the service offering is 
all about implementing forest management courses in Stockholm and including 
providing financial and generational counseling, also on location in Stockholm. 
The quality of service can be improved if the inspector changes the way of 
working towards an even more customer adapted way and also improve the 
dialogue with the entrepreneurs. Further suggestions for improvement is to a 
greater extent welcome complaints and to give some compensation and/or 
apologize when it is motivated. 
 
Keywords: Distance forest owners, Forest Owners' Association, Customer 
satisfaction, Service offering, Quality of service  
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Förord 
Idén till detta examensarbete kom till mig på ett tåg mellan Dalsland och 
Stockholm. Tidigare på dagen hade jag träffat min kusin och hennes man och de 
hade passat på att fråga mig, ”du som nu kan det här med skog, vilka ska vi 
anlita för vår slutavverkning?”. Jag kommer inte ihåg vad jag svarade men jag 
vet att när jag satt där på tåget så kände jag så innerligt att jag verkligen 
hoppades att vilka de än väljer, att de blir nöjda! Samtidigt satt jag och funderade 
på vad jag ville skriva om i mitt examensarbete, jag ville komma på något som 
jag kände stort engagemang för. Och det var då det slog mig. Skogsägares 
nöjdhet såklart!  
 
Nu är det gjort och genomfört och med det vill jag rikta ett stort tack till min 
handledare Charlotta Håkansson vid Linnéuniversitetet för ditt stöd och dina 
kloka synpunkter längs arbetets gång.  
 
Jag vill också tacka Nicklas Kloo och Magnus Berg på Södra för att ni 
välkomnade min idé om examensarbetet och för att ni lät mig genomföra det 
tillsammans med er. Nicklas Kloo var dessutom en väldigt bra handledare och 
fanns alltid till hands när än jag behövde hjälp. Tack för det! 
 
Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla er fantastiska skogsägare 
som har ställt upp och svarat på mina frågor! Det visade sig vara frågor som 
rörde upp mycket känslor hos er, många positiva men också en del negativa. Jag 
hoppas innerligt att jag har lyckats förvalta dessa väl och att de kommer till sin 
rätt i detta arbete.  
 
I och med detta arbete har jag också kommit fram till en viktig insikt.  
 
Skogen berör!  
 
 
 
Ida Andersson  
Dalsland, Maj 2015  
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Relevanta begrepp  
Distansskogsägare/utbo – Skogsägare som inte bor på eller invid sin 
skogsfastighet 
 
Åbo – Skogsägare som bor på eller invid sin skogsfastighet  
 
Inspektor – Anställd virkesinköpare och rådgivare   
 
Dimensionshuggning - Uttag av träd över en viss diameter eller höjd 
 
Luckhuggning – Uttag av träd gruppvis 
 
Trakthyggesbruk – Uttag av de flesta träd i ett och samma bestånd 

 
Respondent – Medverkande i enkätundersökning/telefonintervju  
 
Målpopulation – De personer som enkätundersökningen ligger till grund för  
 
Konfidentialitet – Meddelat i förtroende  
 
Reliabilitet – Tillförlitlighet av resultat 
 
Validitet – Giltighet av resultat  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett land vars yta till 56 % är täckt av skog. Det innebär att det finns 23 
miljoner hektar skog och till hälften ägs den av enskilda privata skogsägare. 
Resterande halva ägs av statsägda eller privata aktiebolag, övriga privata ägare, 
staten och övriga allmänna ägare enligt Skogsstyrelsen (2011). Svensk 
skogsindustri omsätter årligen 197 miljarder SEK och den svenska 
skogsindustrin har en stor och betydelsefull roll för Sveriges ekonomi (figur 1). 

 

 
Figur 1. Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi; andel av total industrisektor. 
Uppgifter från 2013. Bildkälla: skogsindustrierna (2015). 
 

Det industriella utnyttjandet av skogen initierades under 1800-talets mitt och 
sedan dess har svenskt skogsbruk genomgått stora förändringar. 
Dimensionshuggning tillämpades och skogarna utarmades på virke och kvar blev 
undertryckta träd utan chans till återhämtning. Dåligt skötta skogar krävde nya 
metoder och skogsstyrelserna uppmuntrade istället skogsägarna till 
luckhuggning. Återväxten fortsatte att vara undermålig och först när 
trakthyggesbruket fick ordentligt genomslag i mitten på 1900-talet blev det 
självklart med föryngringsåtgärder så som plantering och sådd (Skogsägarnas 
riksförbund 1996). Detta trots att skogsvårdslagen från 1903 innehöll krav på 
återplantering (Skogssverige 2015). 
 
Samtidigt som trakthyggesbruket började tillämpas tog teknikutvecklingen fart 
och mekaniseringen innebar förbättrade arbetsförhållanden för skogsarbetarna. 
Handsåg, yxa, barkspade och häst ersattes med motorsåg, barkningsmaskin och 
traktor. Arbetet effektiviserades och arbetsmiljön förbättrades (Ager 2014). Idag 
är arbetet i skogen ytterst mekaniserat, skogsbruket är storskaligt och i huvudsak 
används maskiner så som skördare för avverkning och skotare för utforsling av 
virket (Nordfjell, Björheden, Thor & Wästerlund 2010). Mekaniseringen har 
också i all västenlighet bidragit till drastiskt minskade arbetstillfällen med 
avfolkning av landsbygden som följd (Skogsstyrelsen 2011). Vidare har det 
inneburit förändrade levnadsförhållanden för människorna som har sökt sig nya 
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inkomstkällor på annat håll. I och med mekanisering och urbanisering är inte 
heller dagens skogsägare självverksamma i skogen i samma utsträckning som för 
några årtionden sedan (Skogsägarnas riksförbund 1996). Istället nyttjas 
skogsföretagens tjänster när skogen är i behov av skötselåtgärder och när skogen 
ska slutavverkas.  

1.1.1 Södra skogsägarna  

Södra är idag den största ekonomiska skogsägarföreningen som finns i Sverige 
och med sina ca 50 000 medlemmar och 3 500 anställda omsatte de år 2014 17,3 
miljarder svenska kronor (Södra 2015d).  

Geografi 

Södras verksamhetsområde breder ut sig i hela södra Sverige med gräns i norr 
mot Värmland, Närke och Södermanland. Där tar istället Södras 
systerorganisation Mellanskogs verksamhetsområde vid. Södra har delat in sitt 
område i tre regioner, region Väst, Öst och Syd. Dessa regioner är sedan 
indelade i 19 verksamhetsområden som avser tjänstemannaorganisationen (figur 
2). Den kooperativa delen är vidare indelad i 36 skogsbruksområden.  
 

 
Figur 2. Kartbild över Södra uppdelat i de 3 regionerna samt de 19 
verksamhetsområdena. Regionindelning utförd av författaren. Ursprungsbild 
Södra (2015).  
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Historia 

Södra är från början ett resultat av skogsägarnas nyvunna men dåligt avlönade 
intresse i att på allvar börja bruka skogarna på 1920- och 1930-talet. Genom att 
gå samman i skogsägarföreningar ökade de sina möjligheter att få skäligt betalt 
för sitt virke samt sitt arbete. 1938 är året då Södra officiellt startade och då med 
namnet Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund, detta kortades dock 
ned år 1976 till Södra Skogsägarna ekonomisk förening och så heter de än idag 
(Södra 2015f).    
 
I och med den ursprungliga önskan att höja priserna och förbättra 
virkesförsäljningen för skogsägarna köpte Södra sin första industri, en tjär- och 
terpentinfabrik år 1940. År 1958, invigdes en massafabrik i Mönsterås och 1962 
invigdes massafabriken Mörrum. Värö massafabrik stod klart 1972. Ett sågverk 
startades också i Värö 1974 för att komplettera massafabriken och 1999 startas 
ett sågverk i Mönsterås av samma anledning. Under åren har ytterligare 
industrier köpts och sålts och en kraftig kris rådde under slutet av 1970-talet där 
staten tillfälligt fick gå in som delägare. Alla dessa faktorer har format och stärkt 
Södra och är bakgrunden till vilka Södra är idag (Södra 2015f).   

Nutid  

Än idag lever grundprincipen, att privatskogsbruket ska vara lönsamt, kvar hos 
medlemmarna som tillsammans driver Södra framåt (Södra 2015f). Varje 
medlem är också delägare i Södras industrier vilket innebär att utöver intäkterna 
för virkesförsäljningen får också medlemmarna vara med och ta del av vinsterna 
som industrierna genererar (Södra 2015d).   

Södra som demokratisk organisation 

Som tidigare har nämnts är Södras verksamhetsområde geografiskt uppdelat i 36 
skogsbruksområden. Samtliga av dessa skogsbruksområde drivs av 
förtroendevalda medlemmar som årligen röstas fram av de övriga medlemmarna 
inom respektive skogsbruksområde. De förtroendevalda har i uppgift att bevaka 
den lokala näringspolitiken, arrangera utbildningstillfällen och skogsaktiviteter 
samt fungera som en länk mellan medlemmar och förening. Förvaltningsrådet 
består av varje skogsbruksområdes ordförande och har funktionen att vara 
rådgivande till styrelsen och föreningsstämman. Beroende på hur många 
medlemmar som ingår i det aktuella skogsbruksområdet utses även kandidater 
till fullmäktige, sammanlagt 200 platser, som sedan representerar medlemmarna 
i den årliga föreningsstämman. Under den årliga föreningsstämman avgörs 
viktiga beslut som rör Södra vad gäller till exempel val av styrelsemedlemmar, 
bokslut och vinstdisposition (Södra 2015b). Medlemmarna har därmed genom 
sitt röstberättigande makten genom alla led i hela organisationen som därav är 
ytterst demokratisk.  
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Affärsområden 

Södra är indelat i tre affärsområden, Södra skog, Södra Wood och Södra Cell 
(figur 3). Södra skog arbetar med skötsel och avverkning av medlemmarnas 
skogar. Med hjälp av anställd personal, inspektorer, ges råd till medlemmarna 
hur de ska sköta sin skog och kontrakt skrivs för utförande av åtgärder, till 
exempel gallring och slutavverkning. Vidare kontrakteras entreprenörer för 
själva utförandet av åtgärderna såvida medlemmarna själva inte är verksamma i 
skogen. Då skrivs istället kontrakt endast för levererat virke. Virket som 
genereras inom Södra Skog sänds till någon av de två andra affärsområdena 
beroende på kvalité. Södra Wood tar emot det virke som ska sågas och hyvlas för 
vidare användning inom bygg- och produkttillverkning. Det virke som inte anses 
lika bra kvalitetsmässigt fyller istället en funktion inom Södra Cell som via sina 
tre massafabriker i Mönsterås, Mörrum och Värö årligen tillverkar 1,6 miljoner 
ton pappersmassa. Dessutom tillverkas ytterligare 170 000 ton textilmassa i 
Mörrum (Södra 2015c). 
 
 
  

 
Figur 3. De tre affärsområdena Södra skog, Södra Wood och Södra Cell. Källa: 
författarens privata bilder.  

Alternativ till Södra samt ägarformsskillnaderna dem emellan  

Skogsägarna inom Södras verksamhetsområde har möjlighet att välja mellan ett 
antal olika aktörer som likt Södra köper in virke, erbjuder rådgivning och utför 
skogsskötselåtgärder. De största företagen som konkurrerar om skogsägarnas 
virke och som likt Södra i huvudsak är verksamma i Götaland är Derome AB, 

Södra Wood Södra Cell

Södra Skog
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Vida AB och Sydved AB (Kloo 2015) (tabell 1). Dessutom existerar Såg i Syd 
(2015), det privata köpsågverkens organisation i Södra Sverige. Deras 
medlemsregister består av ett 70-tal företag/koncerner med en medelproduktion 
på 60 000 m3 sågade trävaror årligen samt en sammanlagd omsättning på 6 
miljarder. Det innebär att sågverken i sig inte är särskilt omfattande men 
tillsammans är de betydelsefulla för den sydsvenska skogsindustrin och är ett 
alternativ till Södra. Samtliga av nämnda alternativ är registrerade aktiebolag där 
eventuell vinstutdelning tillfaller aktieägarna, detta i motsats till Södra där 
vinsten istället gagnar medlemmarna.   
 
Företag  Omsättning miljarder SEK, år 2014 

Södra 17,3 
Såg i Syd, köpsågverk  6 
Derome AB 4,6 
Vida AB 4 
Sydved AB 3 

Tabell 1. Södra (2015d) Såg i Syd (2015), Derome (2015) Vida (2015), Sydved 
(2015).  
 
Andra stora aktörer på den svenska marknaden är SCA, Billerudkorsnäs, 
Holmen, Stora Enso och Sveaskog. Av dessa fem konkurrerar de tre sistnämnda 
med Södra i varierande omfattning (SCA 2015, Billerudkorsnäs 2015, Södra 
2015d, Holmen Aktiespararna 2015, Stora Enso 2015, Sveaskog 2015). 

1.1.2 Nya tider  

Urbaniseringen pågår än idag i Sverige då antalet glesbygdsboende minskar 
samtidigt som invånarantalet i större städer samt storstäderna stadigt ökar 
(Statistiska centralbyrån 2012). Glesbygdsområden har förlorat 20 procent av 
invånarna till fördel för bland annat storstäderna som har ökat med 11 procent de 
senaste 40 åren (Boverket 2012). Antalet distansskogsägare ökar kontinuerligt 
(Skogsstyrelsen 2010; Lidestav & Nordfjell 2002) som en naturlig följdeffekt av 
den pågående urbaniseringen. År 2014 var 54 % av samtliga 228 802 
brukningsenheter i Sverige klassificerade som utboägda alternativt delvis 
utboägda (Skogsstyrelsen 2014) och enligt Skogsstyrelsen (2010, s. 19) ökar 
också antalet utbor ”för varje generationsskifte som sker på skogsfastigheterna”. 
 
Nordlund och Westin (2010) har kommit fram till att det finns skillnader i hur de 
som bor på fastigheten respektive distansskogsägare/utbor värdesätter sitt 
skogsägande. De delade in skogsägandets beståndsdelar i åtta kategorier: 
virkesintäkter, jakt och fiske, bärplockning, biobränsle och ved, uppehälle, 
rekreation, släktkontakt, tradition. Samtliga kategorier förutom ”släktkontakt” 
värderades högre av åbo än utbo. Dessa skillnader innebär vidare att också 

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Skogs%C3%A4garna
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målbilden med skogsägandet och behoven kring skogsägandet skiljer sig åt 
mellan de olika kategorierna skogsägare.  
 
Att distansskogsägarna ökar i antal samtidigt som deras skogliga värderingar 
särskiljer sig från åborna innebär att de företag som tillhandahåller skogliga 
tjänster ställs inför nya utmaningar. De måste utreda hur behoven skiljer sig åt 
för att kunna göra de anpassningar i tjänsteutbudet som är nödvändiga. Detta för 
att behålla de befintliga distansskogsägarna som kunder och virkesleverantörer 
och för att kunna attrahera nya. Tjänsteutbudet idag är ett resultat av en 
anpassning för skogsägare som bor på fastigheten eller i dess närhet eftersom det 
är så det från början har sett ut. Nu är det nya tider och med det bör nya 
anpassningar göras.  

1.1.3 Lönsamt privatskogsbruk  

Det är viktigt att motverka en distansering mellan skogsägare, skogsfastighet och 
skogsbolag eftersom passiva skogsägare resulterar i eftersatta skogar och det är 
varken till gagn för skogsägarna själva eller skogsindustrin. Skogsägaren får 
handskas med större skötselkostnader och lägre intäkter (Kunskapdirekt 2015) 
medan industrin får problem med ojämnare och färre leveranser av skogsråvara.  
 
Södra är en ekonomisk förening och en sådan ska enligt Skatteverket (2015) 
främja sina medlemmars ekonomiska intressen. En ekonomisk förening ska låta 
medlemmarna delta i verksamheten genom att använda sig av dess tjänster eller 
verka som leverantörer. Detta gör Södras medlemmar i och med att de nyttjar 
Södras tjänsteutbud när de ska utföra skogsvårdande åtgärder så som till exempel 
plantering och röjning samt att de levererar virke i och med gallringar och 
slutavverkningar. Yang (2003) skriver att det finns ett samband mellan utförda 
förbättringsåtgärder, ökat kundnöjdhet och högre vinster. Eftersom Södras 
medlemmar är kunder samtidigt som de är ägare och tar del av vinstutdelningen 
framgår härmed vikten av att konstant arbeta med förbättringsåtgärder.  

1.1.4 Kvalité och kundnöjdhet  

Utöver anpassningar i tjänsteutbudet behöver också de befintliga tjänsterna vara 
av god kvalité för att skogsägarna ska känna sig intresserade av att nyttja dem 
istället för att bedriva ett inaktivt skogsbruk eller vända sig till andra 
skogsföretag. ”Quality is defined as the summation of the affective evaluations 
by each customer of each attitude object that creates customer satisfaction.” 
(Wicks & Roethlein 2009, s 1.) Kvalitet definieras härmed som summan av 
kundens känslomässiga bedömning av de attityder som skapar kundnöjdhet 
(figur 4). Det innebär att den känslomässiga/upplevelsemässiga delen hos 
kunden också är betydelsefull, inte bara den rent intellektuella delen.  
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affektiv x attityd = 
kundnöjdhet 

 Figur 4.  Formel för kundnöjdhet (Wicks & Roethlein 2009). 

1.1.5 Urbaniserade Södramedlemmar  

Södras medlemmar följer förflyttningstrenderna och antalet medlemmar hos 
Södra som är bosatta i Stockholm men som äger skog någonstans inom Södras 
verksamhetsområde ökar konstant. I februari 2015 var det aktuella antalet 
medlemmar 1 415 stycken (Kloo 2015b).  
 
Genom att få kännedom om vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna vara 
mest effektfulla bör nöjdheten utredas hos medlemmarna. Att ta reda på om de är 
nöjda och vad som eventuellt kan förbättras för att de ska bli ännu nöjdare är två 
viktiga steg i strävan mot ett skogsbruk till fördel för Södras distansskogsägare, 
distansskogsägare generellt och i förlängningen också för hela den svenska 
skogsindustrin. 

1.2 Syfte  

Syftet är att undersöka och analysera om Södras distansskogsägare är nöjda med 
sitt val av skoglig samarbetspartner avseende det tjänsteutbud som erbjuds idag 
och kvalitén på nyttjade tjänster. Det kan antas att det finns åtgärder som 
Södra kan utföra för att öka skogsägarnas nöjdhet med tjänsteutbudet och 
kvalitén på tjänsterna.  
 
Frågeställning: 
 

 Är medlemmarna nöjda med nuvarande tjänsteutbud? 
 Kan någon/några tjänster införas för att medlemmarna ska bli nöjdare?  
 Är medlemmarna nöjda med kvalitén på nyttjade tjänster? 
 Vilka förbättringsmöjligheter finns för nuvarande tjänster?  

1.3 Avgränsning 

Studiens avgränsningar avser Södras medlemmar bosatta i Stockholms län 
eftersom störst koncentration av Södras distansskogsägare finns där. Gemensamt 
för dem är att de har 17 mil eller mer till sin fastighet. Medlemmarna ska äga 5 
ha produktiv skogsmark eller mer inom Södras verksamhetsområde eftersom det 
idag är ett krav från Södra för att få bli medlem. Dessutom anses det av 
författaren vara en rimlig avgränsning eftersom ett alldeles för litet skogsinnehav 
innebär för lite erfarenheter om det ämne som syftet berör. Vidare fokus på 
medlemmen sker i egenskap av kund, det vill säga nyttjare av Södras 
tjänsteutbud.  
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2. Metod och material  

2.1 Metodik  

För att ta reda på vad människor har för åsikter i ett visst ämne kan det 
undersökas på flera olika sätt beroende på omständigheter och förutsättningar. 
Att intervjua människorna är ett vanligt sätt, att skicka ut enkäter till dem är ett 
annat. Dessa tillvägagångssätt går att variera på många olika vis. Intervjuer kan 
utföras öga mot öga, en och en eller i grupp och över telefon eller via mail. De 
kan ta allt från några minuter till flera timmar och intervjuerna kan vara menade 
att gå på djupet, så kallade djupintervju, eller beröra ämnet på en lite enklare 
nivå (Ejlertsson 2014). Man skiljer också mellan strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Då leder antingen intervjuaren intervjun med 
förutbestämda frågor och ibland också förutbestämda svarsalternativ eller så 
inleds intervjun med en öppnare fråga där många olika tänkbara svar kan anges 
och respondenten i större utsträckning är den som styr tempo och riktning i 
intervjun. Den strukturerade intervjun har mycket gemensamt med enkätmetoden 
eftersom svaren kan kvantifieras och enkelt låter sig sammanställas i tabeller och 
diagram. Enkäten möjliggör ett tidseffektivt sätt att täcka in ett större antal 
människors åsikter. Den kan bland annat skickas via brev, delas ut i publika 
miljöer som till exempel väntrum, delas ut till samlade grupper eller sändas ut 
digitalt via till exempel en mailadress. Enkäten kan likt intervjun hållas 
strukturerad med fasta svarsalternativ eller ostrukturerad med fler öppna frågor 
som bjuder in till mer diskuterande svar (Ejlertsson 2014).  
 
Att observera människor, till exempel i sin vardagliga miljö, samt att läsa 
litteratur av olika slag är två andra metoder som går att använda för att samla in 
underlag om människors åsikter (Kylén 2004). Dessa har inte ansetts aktuella att 
tillämpa i den här uppsatsen eftersom de är tidskrävande och trots det inte 
särskilt givande för att uppnå det valda syftet. Istället har de två föregående 
metoderna, enkätutskick samt en kompletterande telefonintervju, använts. De två 
metoderna ansågs vara de mest passande utifrån syfte och frågeställning 
eftersom ett större antal respondenters åsikter behövde samlas in, tiden var 
begränsad och likaså övriga resurser. 
 
Två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ, ligger därmed till grund 
för den här studien. En enkätundersökning anses vara objektiv och genererar 
hård fakta medan telefonintervjuer istället genererar respondenternas 
erfarenheter och känslor. Fördelen med att välja två olika metoder är att de 
kompletterar varandra och en fördjupad kunskap erhålls (Patel & Davidsson 
2011).  
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2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Enkät  

En enkät (bilaga 3) utformades med 36 frågor som utgick ifrån syftet med 
uppsatsen. 35 av frågorna var stängda och en fråga, fråga 35, var öppen. Syftet 
med den helt öppna frågan var att skapa ett utrymme för det fria ordet och för 
avreagering eftersom det är tänkbart att en del tankar, funderingar och åsikter 
uppkommit under enkätens gång (Trost 2012) och dessa ansågs viktiga att fånga 
upp eftersom de kan innehålla åsikter som bidrar till större möjligheter att nå 
syftet med denna uppsats.   
 
Av de 35 frågorna var det 13 som gav utrymme att utöver ett antal givna 
svarsalternativ ge ett eget utformat svarsalternativ. Uppskattad svarstid var 5-10 
minuter.  
 
Frågorna från Södras egen medlemsundersökning som skickades ut år 2010 samt 
år 2015 har till viss del använts som inspiration vid utformandet av frågorna. 
Anledningen till det var att möjliggöra jämförelser mellan svaren samt utröna 
eventuella skillnader mellan den genomsnittlige Södramedlemmen och Södras 
utbor i Stockholm i ett eventuellt senare skede.  
 
För att nå ut till ett slumpmässigt urval av samtliga medlemmar boende i 
Stockholm hade ett postutskick av en pappersenkät varit nödvändigt. Det hade 
inneburit hög kostnad för utskrift, kuvert och porto samtidigt som det hade tagit 
mycket tid i anspråk i och med manuell sammanställning av resultat. Istället 
sändes enkäten endast ut till de som hade meddelat sin mailadress i 
kontaktuppgifterna till Södra. Valet att göra på det viset, i strid med praxis, 
beslutades i samråd med de båda handledarna från Södra respektive 
Linnéuniversitetet eftersom fördelen att tids- och kostnadseffektivt nå ut till 
många medlemmar vägde tyngre än eventuella nackdelar. Vanligtvis bör 
stickprov utföras där samtliga i populationen har samma chans att väljas ut 
(Ejlertsson 2014). Det görs antingen genom obundet slumpmässigt urval eller 
genom det systematiska urvalet där utskicket sker indirekt riktat, till exempel till 
60 % kvinnor om populationen består av 60 % kvinnor. 
 
Enkäten utformades digitalt i och med hemsidan ”www.webbenkater.com” där 
man i egenskap av student har tillgång till en studentprofil och gratis får nyttja 
enkätverktyget. Med stöd i att Södras medlemmar generellt uppvisar hög 
svarsfrekvens vid enkätutskick (Berg 2015) och i att antalet mailadresser ansågs 
stort valdes detta tillvägagångssätt trots att webbenkäter enligt Ejlertsson (2014) 
ofta tenderar att resultera i låg svarsfrekvens. 

Utskick  

På grund av rådande ovisshet i hur många mailadresser som aktivt var i bruk 
gjordes bedömningen tillsammans med Södra att det initialt skulle utsändas 500 
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enkäter. Det motsvarade 1/3 av populationen vilket ansågs rimligt. Med hjälp av 
slumpfunktionen i Excel valdes 500 adresser ut och enkäten skickades ut till dem 
den 19 februari 2015. Då ett antal adresser inte längre var mottagliga för 
enkätutskicket på grund av att adressinnehavaren blockerat möjligheten att motta 
enkätutskick från hemsidan www.webbenkater.com vid ett tidigare tillfälle 
alternativt avaktiverat sin mailadress gjordes ett kompletterande utskick till 
sammanlagt 62 medlemmar för att nå målet på 500 mottagare.  
 
I samråd med Södra och enkätansvarig på Linnéuniversitetet gjordes ett 
ytterligare utskick den 24 februari 2015 till de 174 resterande medlemmarna som 
angivit sin mailadress till Södra. Detta för att maximera antalet respondenter för 
att förstärka möjligheterna att dra välgrundade slutsatser av resultaten.   
Den 26 februari 2015 skickas en påminnelse ut till de som mottog enkäten 19 
februari 2015. Den 4 mars 2015 skickades en påminnelse ut till de som mottog 
enkäten 24 februari 2015. Den 5 mars 2015 stängdes enkäten.  
 
Svarstiden var två veckor för de som var med i första utskicksgruppen. För den 
andra utskicksgruppen var svarstiden drygt en vecka. Svarstiden kan tyckas kort 
men en tydlig nedgång i antalet slutförda enkäter för varje dag som gick tyder på 
att enkätutskicken är en färskvara med kort ”bäst-före-datum”, troligtvis 
eftersom det snabbt hamnar längre ned i inkorgen och glöms bort. 

Följebrev 

Eftersom det inte fanns utrymme att ge en belöning till varje respondent som 
slutför enkäten utformades enkätens följebrev (bilaga 1) istället med inriktning 
att skapa inre motivation hos respondenten. Det är dessutom enligt Ejlertsson 
(2014) det bästa sättet att nå engagemang hos respondenterna och kvalité på 
svaren vilket var något som eftersträvades.  
 
Följebrevet utformades också med utgångspunkt i syftet och korrekturlästes av 
handledare från Södra samt av handledare från Linnéuniversitetet. Utöver att 
motivera respondenterna att svara lades tonvikt vid att upplysa om den 
konfidentialitet som avser deras medverkan i enkäten. Deras svar sammanställs 
sedan i statistik och anonymiserade kommentarer. På detta sätt är svaren inte 
möjliga för läsaren av rapporten att härleda till en enskild respondent. Att svaren 
är anonyma ökar chansen för att respondenten känner förtroende och svarar ärligt 
(Ejlertsson 2014).  
 
Två påminnelsebrev sändes ut, ett till första utskicksgruppen som återfinns i 
(bilaga 2) och ett till den andra utskicksgruppen. De båda påminnelsebreven 
skiljer sig åt i och med att det i det första står att ett initialt fel i enkäten nu är 
åtgärdat och i det andra står det att sista svarsdatumet har skjutits fram en dag. 
Ändringen av sista svarsdatum berodde på att påminnelsebrevet skickades ut 
samma dag, 4 mars 2015, som det ursprungliga följebrevet angivit som sista 
svarsdatum. Anledningen till att en påminnelse skickades ut så kort inpå sista 
svarsdatum var att göra det rättvist för de båda grupperna vad gäller antal utskick 
av enkäten. Med den nyvunna erfarenheten att respondenterna svarar i hög grad i 
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direkt anslutning till att de mottagit enkäten motiverade valet av 
tillvägagångssätt.  

Externt bortfall  

Med externt bortfall menas de som mottagit en enkät men aktivt valt att av någon 
anledning inte genomföra den (Ejlertsson 2014). Enkäten skickades ut till 724 
mailadresser. 90 av dem var avaktiverade alternativt spärrade för enkätutskick. 
Därmed var det 634 mailadresser som enligt webbenkätverktyget mottagit 
enkäten och av dessa inkom 269 slutförda enkäter. Det externa bortfallet blev i 
och med det 58 % (n = 365).  
 
Stor osäkerhet rådde kring hur många som kunde tänkas svara eftersom 
mailadresslistans aktualitet var oviss då den aldrig tidigare i sin helhet hade 
nyttjats. Det innebär att det troligtvis finns medlemmar som mottagit enkäten på 
sin mail men eftersom de inte har loggat in och läst sin mail inte heller kunnat ta 
ställning till om de faktiskt vill delta eller inte. Hur många bortfall som beror på 
det och hur många som beror på att de aktivt valt att inte delta går inte att 
bedöma.  
 
Det var 34 medlemmar som hade påbörjat enkäten men av okänd anledning valt 
att inte slutföra den. Dessa påbörjade enkäter har helt exkluderats vid 
sammanställningen eftersom de är nödvändigt att kunna jämföra svaren i 
enkäten, något som inte är möjligt om respondenterna inte har slutfört. Tio valde 
att meddela via mail att de inte ämnade delta i enkäten och ytterligare några 
ringde för att meddela detsamma. Anledningarna som angavs var att de inte hade 
tid, lust eller ansåg sig vara kapabla till att bidra med något för att de inte var 
intresserade av sitt skogsägande eller för att de precis blivit medlemmar. Ett fåtal 
informerade också om att de precis avyttrat sin fastighet. Dessa anledningar är 
också tänkbara förklaringar till de 34 som påbörjade men inte slutförde enkäten 
samt till de som aktivt valt att inte delta. Sju av de 34 hade angivit att deras 
fastighet var mindre än 5 ha och därmed exkluderas dessa med anledning att de 
inte tillhörde målgruppen.  

Internt bortfall 

Internt bortfall innebär att respondenten valt att inte svara på någon eller några 
av frågorna i enkäten. Eftersom enkäten var webbaserad gick det bestämma att 
samtliga frågor skulle vara obligatoriska. Detta gjordes också, med undantag för 
fråga 35 som var helt öppen. Det innebär att respondenterna inte kunde avstå 
från någon fråga och därmed blev det interna bortfallet obefintligt.   

Databearbetning och analys  

Enkätverktyget som användes presenterar resultaten automatiskt från det att 
första respondenten har fyllt i sina svar. Stora möjligheter ges i att göra urval 
mellan de olika svarsalternativen och datan går att exportera i Excelfil, CSV-fil 
samt PDF-fil. Samtliga svar förutom åtta bearbetades om fullständigt för att 
layouten skulle stämma bättre överens med författarens önskemål om hur svaren 
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ska presenteras. Frågorna 9,13, 14, 16, 18, 24, 25 och 29 omarbetades delvis 
eftersom de var relativt tydliga redan från början.  
 
Genom att utgå ifrån syftet med undersökningen har olika filtreringar gjorts vid 
analys av resultat. Bland annat har de som angivit att de äger under 5 ha 
produktiv skogsmark sållats bort. Dessa har varit medlemmar sedan innan regeln 
om minimiareal infördes.  
 
Under hela undersökningsperioden har uppkomna reflektioner antecknats i ett 
skrivblock för att finnas till hands vid sammanställning av resultat, diskussion 
och slutsats.  

Att tolka resultaten 

Vissa frågor i enkäten var delvis öppna frågor, eftersom de respondenter som 
inte kände att de redan givna alternativen passade in hade möjlighet att fylla i ett 
eget svar. Anledningen till det upplägget berodde på att betydelsefulla svar inte 
skulle riskeras att negligeras. Alla respondenters perspektiv och åsikter skulle få 
chans att komma fram i den här enkäten. När resultaten ska tolkas är det viktigt, 
precis som Ejlertsson (2014) skriver, att de öppna svaren ses i ljuset av att inte 
alla respondenter svarade lika samstämmigt som de kanske hade gjort om det 
alternativet hade funnits från början. Vissa svarar på enkäten när de har bråttom 
och inte hinner tänka efter så väl medan andra gör det i lugn och ro och låter alla 
uppkomna tankar och idéer inkluderas i enkätsvaren. Att endast ett fåtal 
poängterar att de vill ha mer av något betyder därmed inte att de andra inte vill 
det. Detta skapar problem vid kvantifieringen av svaren och med andra ord 
försvåras möjligheten att i siffror rättvist återge övriga respondenternas åsikter. 
Resultaten av vad som angetts i de öppna svaren kommer att presenteras 
eftersom de anses vara av värdefull karaktär, dock bör detta resonemang beaktas 
vid tolkning och generalisering av dessa.   
 
Majoriteten av frågorna i enkäten presenteras i första hand i relativa frekvenser, 
det vill säga i procent (Ejlertsson 2014), eftersom antalet respondenter (n) oftast 
överstiger 100 och detta sätt förenklar överblicken och gör det lättare att jämföra 
de olika resultaten. Samtliga resultat innehåller också varje enskilt variabelvärde 
i sig vilket innebär att i fråga 12, 13, 16 och delvis 22, där n inte överstiger 100, 
ska i stället de enskilda variabelvärdena läsas för att undvika felaktigt utnyttjande 
av relativa frekvenser.  

2.2.2 Telefonintervju  

När enkätens resultat hade sammanställts insamlades ytterligare underlag i och 
med genomförandet av ett antal telefonintervjuer.  
 
Det var 29 respondenter som kontaktades för telefonintervju. För urvalet krävdes 
det att respondenten i enkätens sista fråga hade fyllt i sitt telefonnummer och 
därmed godkänt att eventuellt bli uppringd för att utveckla sina svar. Utöver det 
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var deras gemensamma nämnare att de alla hade angivit sitt missnöje efter att ha 
nyttjat en eller flera tjänster av dem i fråga 22, ”hur nöjd är du efter att ha nyttjat 
en tjänst ur Södras utbud?”. Eftersom frågan berörde 17 tjänster (se bilaga 3 
fråga 22) gjordes ett urval av dessa tjänster för att begränsa omfattningen på 
telefonintervjun. De som ansågs vara av betydelsefullare karaktär av författaren 
med delvist stöd i Södras egen kategorisering (Södra 2015e) valdes ut för 
uppföljning. Dessutom skulle tjänsten inte ha erhållit ett medelvärde på 4,0 eller 
högre i fråga 22 eftersom det då ansågs mindre befogat att reda ut det förekomna 
missnöjet.  
 
Telefonintervjuerna ägde rum den 8 och 9 april 2015. Författarens privata 
mobiltelefon och hands-free användes och samtidigt som intervjuerna pågick 
antecknades stödord i ett Word-dokument i en dator. Word-dokumentet innehöll 
förberedda uppgifter om vilka tjänster som respondenten hade angivit ett lågt 
betyg på, kontaktuppgifter samt frågelista (bilaga 4). Frågelistan innehöll endast 
två frågor av strukturerad karaktär (Kylén 2004) multiplicerat med det antal 
tjänster som respondenten tilldelat ett lågt betyg, vanligast en eller två tjänster 
per intervju.   
 
Det tänkta intervjuupplägget testades på en utomstående skogskunnig efter 
rekommendation från Kylén (2004). Efter det utfördes vissa nödvändiga 
korrigeringar.  
 
Trots fåtalet relativt enkla och strukturerade frågor och trots att svarstidens 
bedömdes till 3-4 minuter tog varje samtal cirka 5-30 minuter att genomföra. 
Detta eftersom flertalet av respondenterna tog tillfället i akt att uttrycka många 
andra åsikter om Södra som organisation och om andra kringliggande områden. 
Dessutom ligger det inte i författarens natur att avsluta samtal direkt när syftet 
med samtalet har uppnåtts när respondenten uppvisar ett tydligt behov av att 
prata vidare.  

Externt och internt bortfall 

Det var 58 låga betyg som hade utdelats i fråga 22 och 39 av dem stod 27 
respondenter för. Hur många som utdelat de resterande 19 låga betygen gick inte 
reda ut eftersom respondenterna som angivit dessa också hade angivit att de inte 
ville bli uppringda för att diskutera sina svar. Att manuellt utreda det exakta 
externa bortfallet skulle ta orimligt mycket tid i anspråk i proportion till nyttan 
med att få ett exakt värde. Eftersom 39/27 = 1,4 är det rimligt att anta att det 
externa bortfallet är cirka 14 respondenter (19/1,4 = 13,5). Två av de som hade 
angivit lågt betyg samt lämnat sitt telefonnummer gick inte att nå trots upprepade 
försök.  
 
Det interna bortfallet var i princip obefintligt eftersom frågorna ställdes muntligt. 
Dock visades sig vara svårt att få exakta svar när respondenten i viss mån 
föredrog att prata mer än vad den lyssnade.  
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Databearbetning  

Anteckningarna från alla samtal sammanställdes i en tabell i och med att 
andemeningen i varje respondents svar summerades. På så vis följdes Kyléns 
(2004) rekommendationer för hur intervjudata ska bearbetas. Vidare 
sammanfattades tabellen i textform som sedermera blev resultatdelen.  
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3. Resultat  
Här redovisas en sammanställning av de resultat som enkäten samt 
telefonintervjuerna frambringat.  

3.1 Enkät 

Det var 269 respondenter slutförde enkäten, 724 enkäter sändes ut och 90 
adresser var ogiltiga/spärrade. 269/634= 42 % svarsfrekvens.  

Fråga 1. Är du man eller kvinna? 

 

 
Figur 5. Respondenternas könsfördelning, (n = 269).  
 
Av 269 respondenter var 71 % män (n = 191) och 29 % var kvinnor (n = 78). Det 
var 9 % mer kvinnor i målpopulationen än vad som deltagit i enkäten.  

Fråga 2. Vilket år är du född?  

 

 
 

Figur 6. Åldersfördelning på samtliga som mottagit enkäten, respondenter samt 
målpopulation, (n = 269). 
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Respondenterna fick i det år de är födda. Dessa sammanställdes sedan till jämna 
årtionden som parades ihop två och två, 1920-30, 1940-50, 1960-70 och 1980-
90. Detta eftersom respondenternas åsikter ska framhållas anonymt och exakt 
födelseår skulle kunna avslöja identiteten om det till exempel är särskilt högt 
eller lågt.  
 
Majoriteten av respondenterna är födda på 1940 och 50-talet eftersom 155 av 
269 placerade sig i den kategorin. 82 tycken respondenter är födda på 1960-70 
talet, 23 är födda 1920-30 talet och minsta kategorin är 1980-90 talet då nio av 
respondenterna är födda.  

Fråga 3. Hur äger du fastigheten? 

 

 
Figur 7. Ägarförhållandefördelning, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fyra redan givna alternativ att välja mellan på den här 
frågan. Det var 51 % (n = 137) som äger tillsammans med släktingar, 34 % (n = 
91) är ensam ägare och 15 % (n = 40) äger fastigheten tillsammans med 
make/maka/sambo. En person av 269 hade angivit ”med andra”, i hela procent 
anges dock inte den personen.  
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Fråga 4. Hur stort är ditt inflytande vid beslut om skogsfastigheten?  

 

 
Figur 8. Fördelning av respondenternas inflytande vid beslut, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Det var 33 % (n = 88) 
som angav att de hade ungefär hälften av inflytande, 31 % (n = 83) angav helt 
och hållet själv, 26 % (n = 70) angav till större delen själv. Endast 10 % hade 
mindre del av inflytandet eller inget inflytande alls (26 respektive två).  

Fråga 5. Hur har skogsfastigheten förvärvats av dig? 

 

 
Figur 9. Fördelning av hur respondenterna har förvärvat sin skogsfastighet, (n = 
269). 
 
Respondenterna hade fyra fasta alternativ att välja mellan. 40 % (n = 107) angav 
att de hade ärvt sin skogsfastighet, 27 % (n = 74) köp inom släkten, 20 % (n = 
54) gåva och 13 % (n = 34) köp från annan. Det innebär att endast 40 % av 
skogsägarna har betalat för sin fastighet.   
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Fråga 6. Hur många hektar produktiv skogsmark äger du?  

 

 
Figur 10. Fördelning av respondenternas skogsinnehav, (n = 269).  
 
Respondenterna hade fyra fasta alternativ att välja mellan. 47 % (n = 126) angav 
att de ägde 5-49 ha produktiv skogsmark, 42 % (n = 113) angav att de ägde 50-
199 ha och 11 % (n = 30) ägde 200 ha eller mer. Det fjärde alternativet var ett 
ägarskap under 5 ha, 7 valde det alternativet och de är helt exkluderade vid 
sammanställning av samtliga resultat.  

Fråga 7. Vilket verksamhetsområde (VO) tillhör din skogsfastighet?  

 

 
 

Figur 11. Regionsfördelning, (n = 269). 
 
Respondenterna fick fritt, med egna ord, ange vilket verksamhetsområde 
skogsfastigheten ligger i. Det visade sig vara en kunskap som 58 % hade, 
resterande respondenter angav ort, region, bynamn och så vidare. Efter att ha 
sökt upp var inom Södras verksamhetsområde respektive fastighet var belägen 
kategoriserades de in i de 19 verksamhetsområdena och vidare in i 
regionsuppdelningen. För regionskarta, se figur 2.  
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Det var 46 % (n = 122) av respondenterna som hade sin fastighet inom region 
Öst, 28 % (n = 76) inom Syd och 24 % (n = 65) inom Väst. 2 % (n = 6) svar 
klassificerades som ”okänt” då dessa var beskriva som till exempel ”Götaland”, 
”?” och ”GG”. 

Fråga 8. Hur ofta besöker du din skogsfastighet?  

 

 
Figur 12. Hur ofta respondenterna besöker sin skogsfastighet, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Majoriteten av dem, 
53 % (n = 142), valde alternativet ”Minst varje halvår”. ”Minst varje månad” 
valdes av 33 % (n = 88), följt av 9 % (n = 24) som besökte sin skogsfastighet 
varje år. 3 % (n = 9) valde alternativ ”Minst varje vecka” och 2 % (n = 6) valde 
alternativet ”Mer sällan, aldrig”. 

Fråga 9. Hur håller du dig informerad om skogstillståndet på din fastighet?   

 
Figur 13. Hur respondenterna håller sig informerad om skogstillståndet på sin 
fastighet, (n = 269).  
 
Respondenterna hade fem tillvägagångssätt, ”egna besök”, ”släkt”, ”anställda 
Södra t ex inspektor”, ”vänner” eller ”grannar” för att hålla sig informerad om 
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skogstillståndet på sin fastighet och dessa skulle uppskattas på en skala från 1 till 
5. Flera svarsalternativ var möjliga. Det fanns också möjlighet att fylla i ett eget 
alternativ om de befintliga alternativen inte stämde. Lägsta värdet var 
1.0/Stämmer inte alls och högsta värdet 5.0/Stämmer väl.  
 
I huvudsak höll sig respondenterna informerade om skogstillståndet på sin 
fastighet genom egna besök då medelvärdet på 4,06 var det högsta av 
kategorierna. Därefter användes Södras anställda (t ex inspektor) med ett 
medelvärde på 2,81. Släkten nyttjades med ett medelvärde på 2,7, grannar 2,14 
och minst användes vänner med ett medelvärde på 1,45. Utifrån det egna 
svarsalternativen kan man se att 0,05 % (13/269=0,05 %) av respondenterna 
anlitade externa företag för att hålla sig informerad om skogstillståndet på sin 
fastighet.  
 
Det var 30 respondenter som valde att fylla i ett eget svar och 13 av dem uppger 
annat skogsbolag, förvaltare eller skogsskötare av något slag. Vidare uppger 7 
väderrapport/skogsbruksplan/media, 5 uppger jägare/arrendator/hyresgäst, 2 
uppger sambo/make, 1 uppger kontakt på Södra, 1 uppger LRF och 1 ”vet inte än 
pga. nyligen köpt”.  

Fråga 10. Uppskatta din kunskap om skogsbruk.  

 

 
Figur 14. Respondenternas självuppskattade kunskap om skogsbruk, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Det var 40 % (n = 
107) som valde att uppskatta sin kunskap som lagom, 28 % (n = 75) valde 
alternativet som ”ganska liten”, 22 % (n = 59) valde ”stor” och 3 % (n = 8) valde 
väldigt stor. 
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Fråga 11. Uppskatta ditt engagemang för din skogsfastighet. 

 

 
Figur 15. Respondenternas självuppskattade engagemang för sin skogsfastighet 
(n = 269). 
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Det var 35 % (n = 93) 
som uppskattade sitt engagemang för sin skogsfastighet till ”ganska stort”, 27 % 
(n = 74) valde ”lagom”, 24 % (n = 65) valde ”stort”, 10 % (n = 27) valde 
”ganska litet” och 4 % (n = 10) valde ”litet”.   

Fråga 12. Har du ambitionen att öka ditt engagemang för din skogsfastighet 

i framtiden?  

 

 
Figur 15. Om respondenterna har ambitionen att öka sitt engagemang, (n = 37).  
 
Sammanlagt 37 svarande eftersom övriga respondenter angivit ”lagom”, ”ganska 
stort” eller ”stort” på föregående fråga och därmed automatiskt dirigerats vidare 
till fråga 14. 54 % (n = 20) fyllde i att de hade ambitionen att öka sitt 
engagemang för sin skogsfastighet i framtiden och 46 % (n = 17) angav att de 
inte hade den ambitionen.  
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Fråga 13. Du uppskattade ditt engagemang som litet eller ganska litet. Vad 

tror du det beror på? 

 
Figur 16. Orsaker till att respondenterna uppskattade sitt engagemang som litet, 
(n = 37).  
 
Sammanlagt 37 svarande eftersom övriga respondenter angivit ”lagom”, ”ganska 
stort” eller ”stort” på fråga 11 och därmed automatiskt dirigerats vidare till fråga 
14. Respondenterna hade fem förslag att ta ställning till och dessa skulle 
uppskattas på en skala från 1 till 5. Lägsta värdet var 1.0/Stämmer inte alls och 
högsta värdet 5.0/Stämmer väl. Det fanns också möjlighet att fylla i ett eget 
alternativ om de befintliga alternativen inte stämde.  
 
Största anledningen till att respondenterna hade angivit att de hade ”litet” eller 
”ganska litet” engagemang för sin skogsfastighet var enligt resultatet ”för lite 
tid” med ett medelvärde på 3,86. Därefter kom ”för lite kunskap” med ett 
medelvärde på 3,54, ”för omständligt” med ett medelvärde på 3,32, ”ingen 
möjlighet” med ett medelvärde på 3.0 och ”för lite intresse” med 2,8 i 
medelvärde.  
 
Fyra respondenter hade även angivit egna svar. Två handlade om att avståndet 
till fastigheten var för stort, en var nybliven ägare och en skrev ”lång 
investeringshorisont”.  
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Fråga 14. Hur viktiga är följande faktorer för varför du äger skog?  

 
Figur 17. Hur viktiga respondenterna upplever föreslagna faktorer för 
skogsägandet, (n = 269). 
 
Respondenterna hade åtta förslag att ta ställning till genom att gradera på en 
skala från 1 till 5. Lägsta värdet var 1.0/Inte alls viktigt och högsta värdet 
5.0/Mycket viktigt. Det fanns också möjlighet att fylla i ett eget alternativ om de 
befintliga alternativen inte var tillräckliga.  
 
”Förvalta familjen/släkten ägor” var den viktigaste faktorn för varför 
respondenterna ägde skog med ett medelvärde på 3,96. Därefter kom ”tillgodose 
mitt intresse för naturen” med ett medelvärde på 3,58 tätt följt av ”möjlighet till 
rekreation (jakt, bärplockning och dyl.)” med ett medelvärde på 3.57. ”Höja 
naturvärdena” fick 3,36 och ”överlåta till barnen en dag” fick 3,17. Samtliga tre 
förslag som hade anknytning till den ekonomiska aspekten av skogsägandet 
prioriterades lägst.   
 
Det var 18 respondenter som valde att komplettera frågan med egna svar som 
alla är variationer på redan givna alternativ: Pensionsförsäkring. Motion x 2. 
Göra maken glad. Kroppsarbetet. Känslan. Egna nostalgiska skäl jag tycker om 
att vara i den skog jag lekt som liten. Tillgodose mitt intresse för skogsbruk. Ta 
en aktiv del i miljöarbete och förvaltning av naturresurser. Bärplockning. Bygga 
en hållbar skogsenhet. Skönhetsupplevelsen. Överlåta till släkten (inga egna 
barn). Utveckla Naturskog och Miljöhänsyn. Höja kulturvärden. Skoglig 
tradition. Sammanhållning o gemenskap. Långsiktig engagerande stabil 
miljöinriktad kapitalplacering.  
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Fråga 15. Hur nöjd är du med din nuvarande skogsskötsel? 

 

 
Figur 18. Respondenternas nöjdhet med sin nuvarande skötsel, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Största antalet 
respondenter, 58 % (n = 156), ansåg sig vara ”ganska nöjd”, 25 % (n = 66) valde 
alternativet ”mycket nöjd”, 13 % (n = 35) valde ”varken eller” och 4 % (n = 11) 
valde ”ganska missnöjd”. Endast 1 person valde alternativet ”mycket missnöjd” 
vilket avrundat i % blev 0.  

Fråga 16. Du svarade ”missnöjd” eller ”varken eller” på frågan om hur 

nöjd du är med din nuvarande skogsskötsel, vad beror det på? 

Figur 19. Varför respondenterna svarade ”missnöjd” eller ”varken eller” på 
föregående fråga, (n = 47). 
 
Sammanlagt 47 svarande eftersom övriga respondenter angivit ”ganska nöjd” 
eller ”mycket nöjd” på föregående fråga och därmed automatiskt dirigerats 
vidare till fråga 17. Respondenterna hade tre alternativ att välja på samt 
möjlighet att skriva eget alternativ. Det var möjligt att kryssa i flera av de redan 
givna alternativen.  
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Det var 64 % (n = 30) som angav ”brist på tid” som största anledningen till 
varför de valt ”varken eller”, ”ganska missnöjd” eller ”mycket missnöjd” över 
sin nuvarande skogsskötsel. ”Brist på kunskap” var det alternativ som 
respondenterna valde i näst högst omfattning, 38 % (n = 18). ”Brist på intresse” 
kom sist av de redan givna alternativen då 9 % (n = 4) valde det. 16 respondenter 
hade valt att lägga till ett eget alternativ. Fyra av dem handlade om Södras brist 
på engagemang och ”naturvänliga” avverkningsmetoder. Tre av dem handlade 
om oförmåga att komma överens med övriga delägare. Övriga förklaringar var 
för långt avstånd till sin fastighet, saknar transportresurser i skogen, brist på 
praktisk arbetsförmåga, brist på ork, ”missriktade uppdrag”, nybliven ägare, 
gamla stormskador, svårtillgänglig skog.  

Fråga 17. Är det viktigt för dig att engagera ditt barn/dina barn, oavsett 

ålder, i skogsägandet?  

 

 
Figur 20. Om respondenterna anser att det är viktigt att engagera sina barn i 
skogsägandet, (n = 220).  
 
Respondenterna hade tre förvalda alternativ att välja mellan, ”Ja”, ”nej” eller 
”har inga/inget barn”. Av samtliga respondenter angav 49 att de inte hade några 
barn och därmed exkluderades deras svar. 68 % (n = 150) av respondenterna 
anser att det är viktigt för dem att engagera sitt/sina barn, oavsett ålder, i 
skogsägandet medan 32 % (n = 70) svarade ”nej” på frågan.  
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Fråga 18. Vilka svårigheter ser du med att engagera dina barn/ditt barn, 

oavsett ålder, i skogsägandet?  

 
Figur 21. Vilka svårigheter respondenterna har med att engagera sina barn i 
skogsägandet, (n = 220).  
 
Det var sammanlagt 220 svarande eftersom övriga respondenter angivit att de 
inte har några barn på fråga 17 och därmed automatiskt dirigerats vidare till fråga 
19. Respondenterna hade fem alternativ att välja på samt möjlighet att skriva 
eget alternativ. Det var möjligt att kryssa i flera av de redan givna alternativen.  
Flest personer, 80 % (n = 178), angav att avstånd till fastigheten ansågs vara en 
svårighet för att engagera sina barn i skogsägandet. Därefter ansåg 45 % (n = 99) 
att tidsbristen var en försvårande faktor. Barnens bristande intresse och bristande 
kunskaper kom på tredje och fjärde plats med 31 % (n = 68) respektive 22 % (n 
= 49). Sista alternativet, ”mitt bristande intresse” angavs av 7 % (n = 16).  
 
Det var 10 % (n = 23) som använde sig av möjligheten att också formulera ett 
eget passande alternativ. Sex respondenter påtalar att barnen är för små ännu, 
fem menar på barnens tidsbrist på grund av studier och arbete och fem skriver att 
de inte upplever några problem. Övriga kommentarer: Avsaknad av intresse från 
övriga delägare, olika syn på skogsbruk, kapital, ålder, knepig succession inga 
bra alt just nu och mina bristande kunskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16707639#E3724269
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16707639#E3724269
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16711709#E3724269
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16711709#E3724269
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16698952#E3724269
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16698952#E3724269
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=315354&f_rid=16829032#E3724269
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Fråga 19. Hur nöjd är du allmänt med ditt medlemskap i Södra? 

 

 
Figur 22. Respondenternas nöjdhet med sitt medlemskap i Södra, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Det var 47 % (n = 
128) som ansåg sig vara ”ganska nöjd”, 34 % (n = 91) var ”mycket nöjd” och 17 
% (n = 45) svarade ”varken eller”. 2 % (n = 5) hade angivit ganska missnöjd och 
det sista alternativet ”mycket missnöjd” nyttjades inte av någon.  

Fråga 20. Hur troligt är det att du skulle rekommendera Södra till en annan 

skogsägare? 

  

 
Figur 23. Hur troligt respondenterna anser det är att de skulle rekommendera 
Södra, (n = 269). 
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Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Det var 45 % (n = 
122) som angav alternativet ”ganska troligt” och 33 % (n = 89) angav ”mycket 
troligt”.  Alternativet ”varken eller” användes av 19 % (n = 50) och ”inte troligt” 
av 3 % (n = 7). 1 respondent valde sista alternativet, ”verkligen inte troligt” men 
avrundat i % blir det 0.  

Fråga 21. Har du funderat på att avsluta ditt medlemskap hos Södra? 

 

 
Figur 24. Om respondenterna har funderat på att avsluta sitt medlemskap, (n = 
269). 
 
Respondenterna hade två fasta alternativ att välja mellan, ”nej” eller ”annat”. 
Alternativ ”annat” hade även en ruta där respondenterna kunde i egna ord 
utveckla valet av alternativ. 94 % (n = 254) valde alternativ ”nej”. 6 % (n = 15) 
angav alternativ ”annat”. Fyra angav att de funderat på att sälja fastigheten. Åtta 
angav missnöje med Södras agerande i olika situationer. Hälften var konkreta 
exempel på när det har blivit fel i skogen och hälften handlade om att Södra har 
blivit en för stor koncern med svårigheter att påverka ”tjänstemannastyre” och 
där små skogsägare får sämre betalt för sitt virke eftersom alla inte längre 
behandlas lika. En respondent uppgav att det är bra att utvärdera olika alternativ 
men är nöjd i nuläget, en skrev ”används ej” och en respondent anger att den inte 
vet varför den är medlem.  
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Fråga 22. Hur nöjd är du efter att ha nyttjat en tjänst ur Södras utbud?  

 
Figur 25. Respondenternas nöjdhet efter att ha nyttjat respektive tjänst, (n = 269 
per tjänst frånräknat de som valt ”ingen åsikt”.) 
 
Respondenterna fick ta ställning till hur nöjda de är efter att de har nyttjat en 
tjänst ur Södras utbud. Detta genom att på en femgradig skala uppskatta 17 
tjänster från ”väldigt missnöjd”/1 till ”mycket nöjd”/5. Ett ytterligare alternativ 
”ingen åsikt” fanns att ange för de som inte hade någon åsikt eller inte kom ihåg. 
Det fanns också möjlighet att fylla i ett eget alternativ om de befintliga 
alternativen inte räckte till.  
 
Respondenterna var enligt resultatet nöjdast med tjänsten ”skoglig rådgivning” 
med högsta medelvärdet på 4,08. Tätt därefter kom ”skogsbruksplan” med ett 
medelvärde på 4,07 och efter det ”slutavverkning” med medelvärdet 4.4. Lägsta 
betyget fick tjänsten ”Södraskolan” med ett medelvärde på 3,4 och näst lägsta 
fick ”motorsågskurser” med 3,5 i medelvärde.  
 
Det var 14 respondenter som valde att fylla i egna alternativ. Nio kommentarer 
förklarade varför de hade angivit ett visst betyg. Resterande fem var tjänster de 
ansåg att de nyttjat: ”Kapitalfördelning medlem/styrelse”, ”löpande kontakten”, 
”kalkyler”, ”tidning, skriftlig information” samt ”administration”.  
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Fråga 23. Saknar du eller vill du ha mer av något från Södra? 

 

 
Figur 26. Om respondenterna saknar eller vill ha mer av något av från Södra, (n 
= 269). 
 
Respondenterna hade två fasta alternativ att välja mellan, ”nej” eller ”annat”. 
Alternativ ”annat” hade även en ruta där respondenterna kunde i egna ord 
utveckla valet av alternativ. Det var 71 % (n = 191) som valde alternativ ”nej” 
och 29 % (n = 78) angav alternativ ”annat”.  
 
Det var 17 kommentarer som handlade om önskemål om större utbildningsutbud 
och fler träffar och aktiviteter varav 10 av dem poängterade att det skulle vara på 
plats i Stockholm. 15 kommentarer gällde skogliga åtgärder, större naturhänsyn, 
mer fokus på löv och öppenhet inför alternativa lösningar. 11 hade önskemål om 
tydligare prislistor och bättre och konkurrenskraftiga priser på timmer och 
massaved, rabatt på Södras varor samt lägre entreprenörskostnader. 11 
efterfrågade större engagemang hos inspektorn och att de tar kontakt som de har 
lovat. Dessutom syns ett missnöje hos fem av dem i och med personalomsättning 
på inspektorstjänsterna senaste tiden. 10 av dem uttryckte önskemål kring 
servicen i allmänhet i och med kommentarer som ”flexibilitet och kundfokus”, 
”bättre ekonomiredovisning” och ”en aktiv handlingsplan hur styrelsen för Södra 
ska komma ifrån sitt tänk/handlande som tydligt slår igenom hur de behandlar 
människor och pratar med folk. Det finns en tydlig tendens till självgod 
gubbighet… ”. 14 kommentarer kategoriserades som ”övrigt” där två ogillade 
Södras ”självförhärligande glättiga texter” och inte bara vill ha ”gulliga 
reportage”. Fyra av dem önskade ”möjlighet att bearbeta skogsbruksplan på 
nätet”, ”webbkurser”, ”begriplig info om medlemskonton” samt ”mer 
handledning i digital skogsbruksplan”.  
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Fråga 24. Har du ett intresse i att Södra börjar erbjuda dessa tjänster på 

plats i Stockholm?  

Figur 27. Om respondenterna har ett intresse i att Södra börjar erbjuda respektive 
tjänst i Stockholm (n = 269). 
 
Respondenterna hade nio alternativ att välja på samt möjlighet att skriva eget 
alternativ. Det var möjligt att kryssa i flera av de redan givna alternativen. Det 
var 51 % (n = 138) som ansåg att de hade ett intresse i att Södra börjar erbjuda 
”kurser i allmän skogsskötsel” på plats i Stockholm. ”Ekonomisk rådgivning” 
kom på andra plats med 44 % (n = 118) intresserade respondenter. Det var 30 % 
(n = 81) som visade intresse för generationsskiftesrådgivning och 26 % (n = 69) 
som visade intresse för ägarskiftes/försäljningsrådgivning. Motorsågskurser och 
röjsågskurser ansågs intressant av 25 % (n = 68) respektive 22 % (n = 60). 
Kurser i lövskogsskötsel var intressant för 25 % (n = 67) och kurser i alternativa 
skötselformer var också intressant för 25 % (n = 66). Vidare angav 18 % (n = 48) 
”Nej, inga av dessa alternativ intresserade mig” varav 7 % (n = 20) valde att 
kommentera med egna ord. Kommentarerna som angivits är av spridd karaktär 
och låter sig inte enkelt kategoriseras. Några tog dock upp att information om 
nya skatteregler, nya rön från Skogforsk och Södras mål och strategier är av 
intresse.  
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 Fråga 25. Har du ett intresse i att Södra börjar erbjuda dessa tjänster på 

webben?  

 

 
Figur 28. Om respondenterna har intresse i att Södra börjar erbjuda respektive 
tjänst på webben, (n = 269). 
 
Respondenterna hade fyra alternativ att välja på samt möjlighet att skriva eget 
alternativ. Det var möjligt att kryssa i flera av de redan givna alternativen. 
Ekonomisk rådgivning var det alternativ som flest respondenter hade angivit, 49 
% (n = 131). Det var 28 % (n = 75) som angav att de var intresserade av 
generationsskiftesrådgivning, 26 % (n = 70) angav 
ägarskiftes/försäljningsrådgivning, 36 % (n = 97) intresserades inte av något av 
dessa alternativ och 8 % (n = 21) valde att kommentera med egna ord. 
Kommentarerna var likt de i föregående fråga av spridd karaktär. Förslag ges 
dock bland annat på skatterådgivning, deklarationshjälp, skogsskötsel och 
kontinuitetsskogsbruk. Tre av kommentarerna poängterar vikten vid att ses i 
verkligheten varav en lyder: ”Det bästa är riktiga kurser i tid och rum”. 
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Fråga 26. Skötselavtal innebär att Södra tar hand om din fastighet och 

avtalet tas fram i dialog mellan dig och din inspektor. Skulle någon typ av 

skötselavtal vara intressant och något som kan tänkas vara aktuellt för din 

skogsfastighet? 

 

 
Figur 29. Om någon typ av skötselavtal är av intresse för respondenterna. (n = 
269). 
 
Respondenterna hade tre fasta alternativ att välja mellan. Det var 47 % (n = 126) 
som svarade ”nej”, 43 % (n = 114) angav ”kanske” och 11 % (n = 29) angav ”ja” 
som svar.  
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Fråga 27. Vilka mervärden tilltalar dig vid ett eventuellt tecknande av 

skötselavtal? 

 

 
 
Figur 30. Vilka mervärden som respondenterna anser som tilltalande vid ett 
eventuellt tecknande av skötselavtal, (n = 143).  
 
Sammanlagt 143 svarande eftersom övriga respondenter angivit att de inte var 
intresserade av skötselavtal och därmed automatiskt dirigerats vidare till fråga 
28. Respondenterna fick ta ställning till sju förslag på mervärden som kan tänkas 
intressanta vid eventuellt tecknande av skötselavtal. Detta genom att på en 
femgradig skala uppskatta mervärden från ”inte alls intressant”/1 till ”mycket 
intressant”/5. Ett ytterligare alternativ ”ingen åsikt” fanns att ange för de som 
inte hade någon åsikt med anledningen att höja tillförlitligheten i resultaten på 
medelvärdena. Det fanns också möjlighet att fylla i ett eget alternativ om de 
befintliga alternativen inte räckte till. 
 
Störst intresse visades för mervärde ”få tillsyn efter storm och andra 
extraordinära händelser” med frågans högsta medelvärde på 4,11. 
Mervärdesförslaget ”efter slutavverkning erbjudas ett komplett ”föryngringskit” 
som garanterar godkänd föryngring (markberedning, skyddsdikning, plantering, 
viltskydd, återväxtkontroll etc.)” hamnade på andra plats med ett medelvärde på 
4,04. ”Få utfört de röjningar som behövs, t ex i två steg” var också intressant för 
respondenterna med ett medelvärde på 3,99. Minst intresse visades för ”hyra ut 
jakt, hus osv” med ett medelvärde på 2,55.  
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Sju respondenter valde att fylla i med egna ord. Fyra kommentarer användes för 
att förklara varför de hade angivit ett visst betyg. Resterande tre var egna förslag 
på vad som skulle kunna vara intressant: ”Få åtgärdsförslag varje år som baseras 
på genomgång av fastigheten”, ”pedagogisk info på webben i skogsfrågor” samt 
”nära personlig kontakt med skogsområdet”. 

Fråga 28. Vill du arbeta med din skogsbruksplan på webben? 

 

 
Figur 31. Om respondenterna vill arbeta med sin skogsbruksplan på webben, (n 
= 269). 
 
Respondenterna hade tre fasta alternativ att välja mellan. Det var 61 % (n = 164) 
som angav ”ja”, 25 % (n = 66) som angav ”vet ej” och 14 % (n = 39) angav 
”nej”.  

Fråga 29. På vilket sätt vill du eventuellt arbeta med din skogsbruksplan på 

webben? 

 
Figur 32. Så vill respondenterna eventuellt arbeta med sin skogsbruksplan på 
webben, (n = 209) 
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Sammanlagt 209 svarande eftersom övriga respondenter angivit att de inte vill 
arbeta med sin skogsbruksplan på webben och därmed automatiskt dirigerats 
vidare till fråga 30. Respondenterna hade tre alternativ att välja på samt 
möjlighet att skriva eget alternativ. Det var möjligt att kryssa i flera av de redan 
givna alternativen.  
 
Det var 85 % (n = 178) som angav att det var intresserade av att ”göra 
uppdateringar kontinuerligt” i sin skogsbruksplan på webben och 64 % (n = 133) 
som angav att de eventuellt ville kunna ”testa olika avverkningsscenarier”. Det 
minst intressanta av de tre givna alternativen var ”kassaflödesanalys” med 32 % 
(n = 67) som visat sitt intresse. Vidare valde 5 % (n = 11) att kommentera med 
egna ord. Där framkom förslag som ”se aktuella satellitfoton”, ”ta fram underlag 
för korrekt skogstaxering”, ”ta fram handlingsplaner för respektive år” samt 
”föra in aktiviteter som inte Södra har utfört”.   

Fråga 30. Hur viktiga är nedanstående faktorer vid slutavverkning? 

 

 
Figur 33. Hur viktiga respondenterna anser respektive faktor är vid 
slutavverkning, (n = 269).  
 
Respondenterna fick ta ställning till fem faktorers betydelse vid slutavverkning. 
Detta genom att på en femgradig skala uppskatta faktorernas betydelse från ”inte 
alls viktigt”/1 till ”mycket viktigt”/5. Ett ytterligare alternativ ”ingen åsikt” fanns 
att ange för de som inte hade någon åsikt med anledningen att höja 
tillförlitligheten i resultaten på medelvärdena. Det fanns också möjlighet att fylla 
i ett eget alternativ om de befintliga alternativen inte räckte till. 
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Viktigaste faktorn vid slutavverkning var ”bra resultat i skogen, (ej sönderkört, 
osv),” med högsta medelvärdet på 4,79. Därefter kom ”bra slutavverkningsnetto” 
med ett medelvärde på 4,33 och ” snabb och tydlig återkoppling” med ett 
medelvärde på 4,18. Minst viktiga faktorn var ”att avverkningen utförs vid en 
viss tidpunkt” och korrekt tidsplan med ett medelvärde på 3,52 respektive 3,75.  
 
Det var 16 respondenter som valde att fylla i med egna ord. Av dem var det 4 
som meddelade att de inte hade för avsikt att slutavverka i nuläget och 6 som 
förtydligade sin ståndpunkt att bra resultat i skogen är viktigt och att hänsyn 
måste tas till markförhållandena och risk för stormskador. Vidare var det 4 
respondenter som menade att kontinuerlig kontakt mellan Södra och skogsägaren 
var viktigt och att informera om när beställd åtgärd kommer utföras är av 
betydelse. En respondent menade också att en viktig faktor var att alla 
medlemmar får lika mycket betalt för virket oavsett hur mycket skog de äger och 
en önskade kopia på skördardata direkt efter avverkning.  

Fråga 31. Vet du om att Södra har en inspektor placerad i Stockholm? 

 
 

 
Figur 34. Om respondenterna vet om att det finns en inspektor på plats i 
Stockholm, (n = 269). 
 
Respondenterna hade två fasta alternativ att välja mellan. Majoriteten av 
respondenterna, 54 % (n = 146), angav att de inte kände till Södras inspektor i 
Stockholm. Resterande 46 % (n = 123) angav dock att de kände till inspektorn.  
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Fråga 32. Tycker du att det finns ett behov av att ha en inspektor placerad i 

Stockholm? 

 

 
Figur 35. Om respondenterna anser att det finns ett behov av att ha en inspektor 
placerad i Stockholm, samtliga (n = 269), de som vet om att inspektorn finns, (n 
= 123). och de som inte vet om att inspektorn finns (n = 146). 
 
Respondenterna hade tre fasta alternativ att välja mellan. Av samtliga 269 
respondenter hade 55 % (n = 148) angivit ”vet ej” på frågan om de tycker det 
finns ett behov av att ha en inspektor placerad i Stockholm. 28 % (n = 76) hade 
angivit ”ja” och 17 % (n = 45) hade angivit nej.  
 
Efter att ha delat in svaren på fråga 32 utifrån vad respondenterna angivit i fråga 
31 blev resultaten annorlunda. Av de som kände till inspektorn (n = 123) ansåg 
49 % (n = 60) att det fanns ett behov, 40 % (n = 49) hade angivit ”vet ej” och 11 
% (n = 14) hade angivit att de inte tycker det finns ett behov. Av de som inte 
kände till inspektorn i Stockholm var det istället endast 11 % (n = 16) som ansåg 
att det finns ett behov av inspektor i Stockholm. Hela 68 % (n = 99) hade angivit 
”vet ej” och 21 % (n = 31) hade angivit ”nej”. 
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Fråga 33. Hur stor betydelse för ditt medlemskap i Södra har Södras service 

för utbor (distansskogsägare)? 

 

 
Figur 36. Respondenternas uppfattning om hur stor betydelse deras medlemskap 
i Södra som beror på Södras service för utbor *. (n = 269).  
 
Respondenterna hade fem fasta alternativ att välja mellan. Det var 32 % (n = 85) 
som angav ”varken eller”, 27 % (n = 74) angav ”ganska stor” och 18 % (n = 48) 
angav ”väldigt liten”. Vidare var det 13 % (n = 35) som ansåg att betydelsen av 
Södras services för utbor är av ”ganska liten” betydelse för medlemskapet. 10 % 
(n = 27) ansåg däremot att servicens spelade stor roll för medlemskapet.  

Fråga 34. Om något annat skogsbolag skulle erbjuda samma service för 

utbor (distansskogsägare), skulle ett medlemskap i Södra fortfarande vara 

lika aktuellt? 

 
Figur 37. Om respondenterna anser att et medlemskap i Södra vore lika aktuellt 
även om något annat skogsbolag skulle erbjuda samma service för utbor som 
Södra, (n = 269). 
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Respondenterna hade tre fasta alternativ att välja mellan. Det var 59 % (n = 158) 
som ansåg att det fortfarande skulle vara lika aktuellt med ett medlemskap i 
Södra trots att ett annat skogsbolag skulle erbjuda samma service för utbor som 
Södra, 35 % (n = 95) som svarade ”vet ej” och 6 % (n = 16) som svarade ”nej”.  

Fråga 35. Har du någonting att tillägga i denna enkät? Ordet är fritt! 

Resultatet blev 87 unika kommentarer vilket innebär att 32 % av respondenterna 
frivilligt valde att svara. Efter att ha uppdelat och indelat kommentarerna i olika 
kategorier visade det sig att: 
 

 4 berörde positiv kritik om inspektorerna 
 9 berörde negativt kritik om inspektorerna 
 6 handlade om önskemål kring specificerade fakturor, tydligare 

redovisning, begripligare årsbesked osv.  
 14 önskar mer aktiviteter i Stockholm och ger beröm till de nuvarande, att 

de är bra utformade och givande  
 11 gav allmänt positiv kritik till Södra 
 28 gav negativ kritik och/eller feed back till Södra 
 5 kommentarer klassades som ”övrigt”  
 19 valde att kommentera enkäten och dess utformning och tips till 

författaren om vad som kunde gjorts bättre 

Fråga 36. Går det bra att jag, Ida, eventuellt ringer upp dig närmsta 

veckorna för att låta dig utveckla dina svar på ett urval av dessa frågor? 

Om ja, fyll i det telefonnummer du vill bli kontaktad på. 

 

 
Figur 38. Om respondenterna godkänner att eventuellt bli kontaktade av 
författaren för uppföljande intervju, (n = 269). 
 

Respondenterna hade två fasta alternativ att välja mellan. Det var 57 % (n = 153) 
som angav att det var ok att kontakta dem och fyllde i sitt telefonnummer och 43 
% (n = 116) angav att det inte var ok.  
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3.2 Telefonintervju 

Markberedning 

Det var 9 respondenter som hade angivit en 1:a eller 2:a på markberedning av de 
som angivit sitt telefonnummer i enkäten. En av dem hade klickat fel och en 
annan svarade inte i telefon.  
 
Fem av dem ansåg att markberedaren hade gått ovarsamt fram i terrängen. 
Kommentarer som ”Det såg ut som en månlandskap.” och ”Han grävde onödigt 
djupt, så djupt att grundvattnet kom fram” tillhörde två av dessa fem 
respondenter och fler liknande dessa yttrades av de övriga tre. Att maskinerna 
upplevdes alldeles för stora för ändamålet var några av synpunkterna som 
respondenterna uttryckte. Det kom också fram att markberedaren vid ett tillfälle 
hade förstört kulturmiljöområden trots att dessa var synliga och inskrivna i 
traktdirektivet. En respondent ansåg att markberedningen utfördes för hastigt och 
för grunt och var anledningen till att föryngringen sedan inte klarade sig.  
På frågan om Södra hade kunnat agera annorlunda för att mildra 
omständigheterna när väl felet hade skett var svaren olika. Fyra hade inte tagit 
upp dessa klagomål med Södra, de ansåg att det ändå inte går att göra så mycket 
för att rätta till det i efterhand. En respondent sa att denne ”röstade med fötterna” 
efter att missnöjet uppstod och anlitar nu ett annat företag för markberedning. 
Tre respondenter hade tagit upp problemet med Södra och en av dem anlitade nu 
ett annat företag.  

Plantering 

Det var 6 respondenter som hade angivit en 1:a eller 2:a på plantering av de som 
angivit sitt telefonnummer i enkäten.  
 
De flesta var missnöjda på grund av att planteringstekniken var undermålig. 
Ojämnt planteringsförband, plantering utförd på våren och felhantering av 
plantor som sedermera dog var tre av förklaringarna till det uppkomna missnöjet.  
På frågan om Södra hade kunnat agera annorlunda för att mildra 
omständigheterna när väl felet hade skett var svaren olika. De flesta hade tagit 
upp det med Södra och några hade fått medhåll. En av dem hade fått 
omplantering utförd på Södras bekostnad. Tre hade inte fått medhåll, en valde att 
lita på inspektorn, en var på gränsen att byta bort Södra och en hade bytt bort 
Södra när planteringsåtgärder ska utföras.  

Plantor 

Det var 6 respondenter som hade angivit en 1:a eller 2:a på plantor av de som 
angivit sitt telefonnummer i enkäten.  
 
En respondent uppgav återväxtproblem som kan bero på dålig plantkvalité 
alternativt på otur. En annan uppgav att planteringen av Södras plantor för 15 år 
sedan resulterade krokiga i stammar. Det framkom också att en av 
respondenterna upplevde att bilderna på plantorna i broschyrerna inte stämmer 
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överens med vad som faktiskt levereras. ”Små och taniga saker” uttryckte sig 
den respondenten om dem. Två av respondenterna som hade gett ett lågt betyg 
förklarade att det enbart berodde på den dåliga service de upplevt kring 
utdelande av själva plantorna. I ena fallet hade det varit omöjligt att få plantorna 
levererade ett önskat datum trots lång framförhållning och trots att, som det 
senare visade sig, en granne kunde få plantorna levererade den önskade helgen. 
Detta hade medfört stora besvär för respondenten som hade önskat mer förståelse 
för att denne ägde skog på distans och inte kunde ta emot plantorna det datum 
som behagade leverantörerna. 
 
Flera av respondenterna hade framfört klagomål kring sitt missnöje och två av 
dem valde annan leverantör därefter. En av dem hade blivit kompenserad.  

Röjning 

Det var 4 respondenter som hade angivit en 1:a eller 2:a på röjning av de som 
angivit sitt telefonnummer i enkäten.   
 
En respondent förstod inte varför de hade gjort som de gjort, en ansåg att det 
hade slarvats och två var missnöjda med själva arbetet varav en rejält. Problemen 
togs upp med inspektorerna av samtliga varav en blev kompenserad. En bytte 
därefter företag och en väntar fortfarande, flera månader senare, på att bli 
återuppringd och funderar nu på att byta företag.  
 

Gallring 

Det var 11 respondenter som hade angivit en 1:a eller 2:a på gallring av de som 
angivit sitt telefonnummer i enkäten.  
 
De framförde gemensamt stort missnöje kring hur gallringsåtgärden hade utförts. 
Många tyckte det var dåligt utfört, att stickvägarna var dåligt lagda och beståndet 
var för hårt gallrat. Flera ansåg också att maskinerna var för stora och orsakade 
för stora skador på kvarvarande träd, på vägar samt i terrängen. Tre poängterar 
att det är väldigt viktigt att utföra åtgärderna vid rätt tidpunkt i förhållande till 
väderlek. Två nämnde specifikt att det ekonomiska utbytet vid förstagallring är 
alldeles för dåligt i jämförelse med konkurrerande företag.  
Fyra av de som framfört klagomål kände inte att de fick det gehör de önskade. 
Ytterligare två hade inget förtroende för sin inspektor så de ville inte ens ta upp 
det med denne, de uppger att de ska använda annat företag i fortsättningen. En 
respondent sa att denne inte hade framfört sina klagomål för att denne ” vill inte 
vara en gnällspik”. En respondent hade fått medhåll om att gallringen inte hade 
utförts väl men hade inte erbjudits kompensation.  

Förvaltning 

Det var 3 respondenter som hade angivit en 1:a eller 2:a på förvaltning av de som 
angivit sitt telefonnummer i enkäten. 
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Två respondenter hade klickat fel, de hade inte något förvaltningsavtal. Den 
tredje respondenten var nöjd med kvalitén på tjänsten och anledningen till det 
låga betyget berodde endast på att denne ansåg det vara för dyrt. Respondenten 
tillägger också att ordet ”förvaltning” låter väldigt illa i dennes öron.  

Sammanfattning telefonintervju  

Genomgående i telefonintervjuerna framgår det att brist på kommunikation, dels 
inom Södra mellan entreprenörer och inspektorer och dels mellan medlem och 
inspektor, ligger till grund för en stor del av det rådande missnöjet. Meningar 
som ”Om entreprenören hade ringt mig innan hade jag kunna talat om hur jag 
ville ha det” och ”detta berättade jag för min inspektor och ändå gjorde 
entreprenören tvärt om…” och liknande dessa var ständigt återkommande i 
samtalen.  
 
En stor del uttryckte att de inte ville framföra sina klagomål för att de kände sig 
obekväma med det. De menade att det inte ens skulle behövas i vissa fall då 
åtgärderna som utförts har varit av sådan undermålig kvalité att ”vem som helst” 
skulle se det. Och därmed önskade de att de blev kontaktade för att informeras 
om de problem som uppstått samt kompenserade istället för att själva långt 
senare upptäcka felen. ”De kunde åtminstone ha bett om ursäkt” var också en 
återkommande kommentar när ämnet berördes.   
 
Många respondenter lyfte också den upplevda problematiken med att bo på 
distans och därmed inte ha möjlighet att med kort varsel infinna sig på 
fastigheten eller utföra kontroll av de senaste utförda åtgärderna. Några av dem 
ansåg att Södra i mycket större utsträckning skulle utföra kontroller efter ett att 
entreprenörerna var klara men innan de fick betalt. Detta för att säkerställa 
kvalitén och inte behöva betala för dåligt utfört arbete.  
 
Dessutom framkom det i ett fall att respondenterna upplevde att entreprenören 
hade debiterat för fler timmar än vad denne faktiskt hade varit där. Tydligare 
fakturor efterfrågas i flera fall för att möjliggöra godare översikt. Bättre 
framförhållning från entreprenörerna när de beräknar utföra arbetet efterfrågades 
också i flera fall.  
  



 

44 
Ida Andersson 

 
 

4. Diskussion och slutsatser  
 
Här anges författarens egna reflektioner som uppstått under och efter 
undersökningens genomförande i form av en resultatdiskussion tillsammans med 
en kritisk metoddiskussion samt de viktigaste slutsatserna.  

4.1 Resultatdiskussion  

Majoriteten av de som svarade på enkäten var män födda under 1940 och 1950-
talet. Hela 60 % hade förvärvat skogsfastigheten genom arv eller gåva och 46 % 
av respondenterna hade sin skogsfastighet belägen i region Öst. Det var också 57 
% av respondenterna som uppgav att de antingen helt och hållet själv eller till 
största delen hade inflytandet vid beslut om skogsfastigheten. 
Ägarförhållandekategorin ”med släktingar” angavs av 51 % av respondenterna 
och resterande respondenter ägde fastigheten ”själv” eller ”med 
make/maka/sambo”.  
 
Resultaten var delvis väntade i och med att män i större utsträckning äger skog, 
generationsskiften utförs relativt sent och region Öst ligger geografiskt närmast 
Stockholm. Däremot var det förvånande att det inte var flera som hade köpt sina 
skogsfastigheter, att det i så stor utsträckning samägdes skogsfastigheter och att 
det inte var mer än 57 % som hade största delen av inflytandet vid beslut som rör 
skogsfastigheten.   
 
Nordlund och Westins (2010) resultat visar att ”släktkontakt” är en viktig del av 
skogsägandet för utbor. Resultaten i den här undersökningen tyder också på att 
släktskapet i sig är av stor betydelse för utborna och en viktig faktor för varför de 
äger skog. Det blir bland annat tydligt i och med att de uppger att den största och 
viktigaste faktorn till varför de äger skog är för att ”förvalta familjen/släktens 
ägor”. Motsägelsefullt nog angav dock hela 32 % av de som hade barn att det 
inte var viktigt för dem att engagera sina barn, oavsett ålder, i skogsägandet. 
Orsakerna till det kan eventuellt bero på att frågan misstolkades i och med att 
några kommenterade att barnen var för små ännu. Att engagera sina barn i 
skogsägandet kan ske genom att grilla korv med dem i skogen när de är mindre 
likväl som diskutera avverkningsbeslut med dem när de är större. Detta synssätt 
delar inte alla respondenterna varvid resultatets reliabilitet påverkas. En annan 
förklaring till denna motsägelse kan vara att man i dag i hög grad vill respektera 
sina barns rättigheter att själva välja riktning i livet istället för att ”pracka på 
dem” sina egna åsikter om vad som är viktigt och värdefullt.   
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4.1.1 Nöjdhet med tjänsteutbudet  

I undersökningen framgår det att det råder en generell nöjdhet gällande 
tjänsteutbudet bland medlemmarna. Det framgår också att det finns en 
efterfrågan att utveckla det befintliga tjänsteutbudet, exakt hur stort det reella 
behovet är går emellertid inte fastställa.  

4.1.2 Åtgärdsförslag för tjänsteutbudet   

 
Om det ska ske några åtgärder bör fokus ligga på att:  
 

 Genomföra skogsskötselkurser i Stockholm. 
 Erbjuda ekonomisk rådgivning, generationsskiftesrådgivning och 

ägarskiftes/försäljningsrådgivning i Stockholm alternativt på webben.  
 

Resultaten tyder också på att det finns utrymme att gå vidare i utvecklandet av 
tjänsten skötselavtal. Framförallt kan införandet av mervärden så som ” få tillsyn 
efter storm och andra extraordinära händelser” och ”efter slutavverkning 
erbjudas ett komplett ”föryngringskit” som garanterar godkänd föryngring 
(markberedning, skyddsdikning, plantering, viltskydd, återväxtkontroll etc.)” 
vara passande vid utvecklandet av tjänsten.    

4.1.3 Nöjdhet med kvalitén på tjänsterna   

Samtliga tjänster fick ett medelvärde på 3.4 eller högre och med det bör 
medlemmarnas nöjdhet med kvalitén på nyttjade tjänster betraktas som 
tillfredsställande godkänt resultat. I fem fall fick tjänsterna 4,0 eller högre i 
medelvärde och det bör vidare anses som mer än ett tillfredställande godkänt 
resultat. Oavsett medelvärde finns det dock utrymme för vidtagande av 
förbättringsåtgärder.  

4.1.4 Åtgärdsförslag för att höja kvalitén på tjänsterna  

Att respondenterna ansåg sig vara nöjdast med tjänsten ”skoglig rådgivning” 
innebär att de som utför rådgivningen, inspektorerna, i stor utsträckning har 
lyckats väl med sitt uppdrag. Dock framkom det att en del respondenter kände 
sig missnöjda på grund av upplevd hög personalomsättning av 
inspektorstjänsterna och upplevd nonchalans hos dem eftersom de i låg 
utsträckning tog kontakt på eget initiativ. Åtgärdande av detta skulle kunna 
innebära förhöjd nöjdhet hos medlemmarna.  
 
Att ”slutavverkning” var en av de tjänster som respondenterna var nöjdast med 
är ett gott resultat eftersom det är en av Södras viktigare tjänster. Utan 
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slutavverkningen skulle inte industrierna förses med råvara och medlemmarnas 
ekonomiska intressen skulle därmed inte vara möjliga att tillgodose. Det faktum 
att en del respondenter gav tjänsten ett lågt betyg och kommenterade sitt 
missnöjde kring hur Södra har skött vissa slutavverkningsuppdrag, med bland 
annat sönderkörda marker till följd, innebär att det finns ytterligare 
förbättringsmöjligheter. Vidare utbildning av inspektorer som traktplanerar och 
entreprenörer som utför arbetet i olika markers körduglighet vid olika 
förutsättningar är en tänkbar lösning.  
 
”Medlemsträffar i Stockholm” är en av tjänsterna som också fick ett medelvärde 
över 4,0 och det innebär att de både är uppskattade och väl utförda. Detta 
uttrycks även i kommentarerna där det också framgår en allmän önskan om fler 
träfftillfällen i Stockholmstrakten. Dessutom framgår det att några av 
respondenterna inte har någon vetskap om att det utfördes aktiviteter i Stockholm 
men önskar att det fanns. Det innebär att Södra med enkla medel, så som bättre 
marknadsföring inför kommande aktiviteter, eventuellt kan höja medlemmarnas 
deltagande och därmed nöjdhet.  
 
Tjänsterna ”Södraskolan”, ”motorsågskurser” och ”röjsågskurser” var de som 
fick de lägsta medelvärdena. Eftersom endast ett 15-20 tal respondenter av 
sammanlagt 269 betygsatte dem blev reliabiliteten alldeles för låg och vidare 
diskussionsmöjligheter inskränks därmed i för hög grad.   
 

Telefonintervjuerna berörde endast de tjänster som erhöll de lägsta 
medelbetygen, som hade nyttjats av det stora flertalet och som ansågs vara extra 
betydelsefulla. Syftet med telefonintervjuerna var att få fram konkreta 
förbättringsförslag för varje specifik tjänst som undersöktes. Resultatet tillåter 
dock inte den typen av resonemang eftersom antalet respondenter per tjänst var 
för få och deras upplevda konkreta problem skiljde sig åt i för hög grad och 
därmed möjliggjordes inte någon generalisering. Däremot framträdde några mer 
generellt återkommande problem i och med telefonintervjuerna som vidare stödjs 
av enkätresultaten.  

Brist i kommunikationen mellan inspektor och medlem  

I ivern att förse industrierna med virke och visa upp goda inköpssiffror verkar 
det som att inspektorerna emellanåt bortser från det faktum att skogen tillhör 
medlemmen och ett eventuellt brukande av denna i första hand ska ske på 
medlemmens villkor. Södra har som målsättning att generera högre vinstresultat 
men genom att tro att det går att effektivisera arbetet genom att minska på 
kundkontakterna försvåras möjligheterna att faktiskt nå det målet. Det handlar 
om ett kontraproduktivt agerande. Mer spenderad tid och fokusering på 
respektive medlems behov och en anpassning därefter gör dem nöjdare. Detta 
resonemang stödjs av forskning av Gwinner, Bitner, Brown och Kumar (2005) 
som menar att dagens serviceyrken mer och mer handlar om att anpassa 
tjänsteutbudet efter kunden och dennes individuella behov. På grund av hård 
konkurrens, en ekonomisk pressad situation och långt gången teknikutveckling 
har kunder idag insett att de är i en position där de kan ställa krav på sina 



 

47 
Ida Andersson 

 
 

tjänsteleverantörer (Wilder, Collier & Barnes 2014). Aspekten att kunderna, 
tillika medlemmarna, också gemensamt är ägare i organisationen visar ytterligare 
på betydelsen av detta resonemang.  
 
Vidare när dialog sker med medlemmarna bör större vikt läggas vid varje enskild 
medlems: 
 
 Förutsättningar. Att äga skog på distans försämrar förutsättningarna att 

följa skogens utveckling, snabbt infinna sig på fastigheten vid behov samt 
stämma av med entreprenörer. Här kan Södra/inspektorn underlätta 
situationen genom att ha överseende med detta och stödja medlemmen där 
denne inte räcker till.  

 Förkunskaper. Medlemmarnas skogliga förkunskaper varierar vitt och brett 
och detta bör tas i beaktande när dialog förs med medlemmarna. Alla vet inte 
hur det är brukligt att göra i skogen, genom att informera i förväg hur det är 
tänkt att bli minskar man risken för missuppfattningar och missnöje.  

 Mål med sitt skogsägande. De olika medlemmarnas målbild med 
skogsägandet varierar och med det är det inte givet att alla skogliga åtgärder 
och tillvägagångssätt stämmer överens med alla medlemmars egna visioner 
om hur skogen ska brukas. Större öppenhet och respekt från Södra inför detta 
skulle troligtvis lösa upp viss oro hos medlemmen och skapa tillit. 

Ges resurser  

En inspektor agerar som Södras frontfigur och ett företags frontfigur måste också 
ges de förutsättningar som krävs för att kunna leverera ett kundanpassat och 
kundfokuserat bemötande (Gwinner et al 2005). Med det innefattas kompetens, 
resurser och stöd. Inspektorerna verkar framför allt ha ont om tid på grund av 
hög arbetsbelastning och därmed kan resursen ”tid” anses vara inskränkt i för 
stor utsträckning. Åtgärdande av detta, till exempel i form av just minskad 
arbetsbelastning i och med färre medlemmar per inspektor, skulle med andra ord 
generera nöjdare medlemmar.  
 
För att erhålla en personalstyrka med förmågan att arbeta utifrån ett 
kundanpassat arbetssätt rekommenderas interna utbildningar. Vid nyrekrytering 
ska egenskaper och erfarenheter eftersökas som är till fördel vid ett kundanpassat 
arbetssätt (Gwinner et al 2005).  

Att man inte klagar betyder inte att man är nöjd  

Att en medlem inte klagar innebär inte per automatik att den är nöjd. Flertalet 
medlemmar framförde att de inte känner sig bekväma i att framföra sina 
klagomål. Vissa föredrog att vända sig till andra skogsbolag och på så vis 
menade de att de framförde sitt missnöje. Andra lät det bero. Detta fenomen är 
sedan tidigare känt av bland annat Chebat, Davidow och Codjovi (2005) som 
skriver att flertalet av de missnöjda kunderna väljer att aldrig framföra sina 
klagomål.  
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Att som företag be om ursäkt, när en kund på rätt grunder är missnöjd, är ett 
kraftfullt och kostnadseffektivt sätt att behålla kunderna enligt Abeler, Calaki, 
Andree och Basek (2010). Enligt dem är det till och med mer verkan i en ursäkt 
än i utdelad ekonomisk ersättning. När en kund är missnöjd handlar det inte 
endast om att de behöver få något praktiskt åtgärdat, de behöver också en 
känslomässig upprättelse (Chebat, Davidow & Codjovi 2005; Wicks & 
Roethlein 2009) vilket också poängterar vikten av en uppriktig ursäkt. Dessutom, 
för att företaget ska kunna genomföra förbättringsåtgärder, krävs det att 
kunderna framför vad de inte är nöjda med (Chebat, Davidow & Codjovi 2005). 
 
Södra uppmuntras därför till att välkomna klagomål i större utsträckning. Genom 
att förslagsvis bifoga ett enklare frågeformulär, där nöjdheten berörs, med den 
faktura/specifikation som utsänds efter varje utförd skogsåtgärd ges 
medlemmarna utrymme att ventilera sina åsikter. Syftet med frågeformuläret 
skulle vara att fånga upp eventuellt missnöje och viktiga synpunkter. Därmed 
kan dessa vidareförmedlas till entreprenörerna, följas upp och eventuellt åtgärdas 
med kompensation och/eller en ursäkt förutsatt att det står i verklig proportion 
till det som har skett.  
 
Dessutom skriver Fornell och Wernerfeldt (1987) på s. 337 ”Kostnaden för att 
alstra en ny kund kan avsevärt överstiga kostnaden för att behålla en nuvarande 
kund”. Denna aspekt understryker ytterligare vikten av att i första hand måna om 
de befintliga kunderna/medlemmarna före det att nya eftersöks. Vidare skriver 
Barber och Wallace (2009) om kraften i WOMM (word of mouth marketing) och 
att det inte finns någon effektfullare marknadsföringsstrategi än att se till att ha 
nöjda kunder.  
 
Att flera under telefonintervjuerna uttryckte ”De kunde åtminstone ha bett om 
ursäkt” poängterar också vikten av dessa åtgärdsförslag.  

Brist i kommunikation mellan inspektor och entreprenör  

En del av medlemmarnas missnöje går att direkt härleda till situationer där 
dialogen mellan inspektor och entreprenör har brustit. Genom att vidta åtgärder 
som syftar till att förbättra kommunikationen mellan inspektor och entreprenören 
kan det vara möjligt att få bukt med problematiken. Även här är tid en resurs 
som bör utökas, här i syfte att stärka relationen mellan inspektor och entreprenör, 
med färre missförstånd och missöden som följd. Norrby (2015) skriver i andra 
stycket att det ökande utnyttjandet av entreprenörer i skogsbruket ”har medfört 
en risk för bristande kommunikation i avverkningskedjan.” och vidare skriver 
hon ”För att undvika misstag och ineffektivitet, för att behålla samhällets 
förtroende för näringen och för att fortsatt vara konkurrenskraftiga behöver vi 
pröva nya metoder”. Med nya metoder avses här ”strukturerad återkoppling” 
som innebär att båda parter analyserar resultatet för att ta lärdom och utifrån det 
låta sig förbättras. Återkopplingen från medlemmarnas nöjdhetsformulär kan 
även här användas som underlag.  
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Södras kapacitet 

Realistiskt sett kommer det aldrig gå att uppnå maximal nöjdhet hos samtliga 
medlemmar. Dels finns det säkert de som aldrig kommer bli nöjda oavsett vad 
Södra presterar. Sedan varierar synen på hur skogsbruk ska bedrivas så kraftigt 
beroende på vem och vilka man tillfrågar så det ultimata, att alla alltid är 
överens, får förbli en utopi medan Södra får anpassa sig till hur verkligheten ser 
ut och göra det bästa de kan utifrån situationen.  
 
Även om det rådande missnöjet hos Södras medlemmar inte är av omfattande 
karaktär är det ändå viktigt att ta det på allvar. Viktigt just för att ännu nöjdare 
medlemmar genererar i större nyttjande av tjänsterna och det är något som alla 
involverade parter tjänar på. Medlemmarna, i egenskap av både kund och ägare, 
få ta del av ett väl anpassat tjänsteutbud innehållande tjänster av hög kvalitét 
samt högre vinstutdelningar. Entreprenörerna får större möjligheter att förbättra 
resultaten, dels de i fält och dels de ekonomiska. Södras anställda tjänar på det i 
och med fler arbetstillfällen, angenämare arbetsmiljö och större möjligheter att 
känna stolthet över sitt arbete. Bättre resultat i skogen tjänar naturen och därmed 
samtliga djur- och växtarter likväl som människan. Vidare främjas också hela 
den svenska skogsindustrin och samhället i stort i och med ökade skatteintäkter 
och högre sysselsättningsgrad.  
 
Södra anses ha stor potential att med bland annat redan angiva redskap och 
tillvägagångssätt höja nöjdheten hos sina medlemmar avseende tjänsteutbudet 
samt kvalitén på tjänsterna.  

Generalisering av resultat 

Resultatet i den här uppsatsen kan användas som beslutsunderlag vid 
utvecklande av tjänsterna samt tjänsteutbudet hos Södra skogsägarna. Det kan 
också användas av skogsbolag generellt för att få en större insikt i 
distansskogsägarens situation avseende deras praktiska och känslomässiga 
behov, inställning till ägande och brukande samt generella förutsättningar.   

Kompletterande/fortsatta studier inom området 

För att nå djupare i förståelsen för Södras distansskogsägare i Stockholm och 
deras situation avseende nöjdhet med kvalité på tjänster samt tjänsteutbud 
föreslås samtliga skogsägare delta i samma enkätundersökning som denna. 
Alternativet är att utföra personliga intervjuer med fokusering på deras 
upplevelse av Södras tjänster och tjänsteutbud. Ur ett större perspektiv skulle 
också en liknande enkätundersökning sändas ut till ett omfattande urval av de 
distansskogsägare som är medlemmar i en skogsägarförening alternativt 
oberoende av vilket skogsbolag de nyttjar. Därmed skulle fenomenet 
distansskogsägare i ännu större utsträckning ringas in och en anpassning från 
skogsbolagen skulle i större utsträckning bli möjlig.  
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4.2 Metoddiskussion  

Valet av att nyttja två olika metoder för insamlande av material visade sig vara 
rätt eftersom syftet uppnåddes och frågeställningen besvarades. Det uppstod inte 
heller några tveksamheter kring metodval under skrivprocessen. Den kvantitativa 
delen i och med enkätutskicket möjliggjorde att problemområdet gick att ringa in 
och gav generellt ett bra underlag att basera resultat och diskussion på. Den 
kvalitativa delen i och med telefonintervjuerna var snävare i sin utformning och 
användes i syfte att komplettera enkäten och nå djupare i den berörda frågan 
genom en personligare interaktion mellan författare och respondent. Om tiden 
och de ekonomiska resurserna inte hade varit begränsade i samma utsträckning 
skulle däremot ytterligare telefonintervjuer alternativt personliga intervjuer 
eventuellt resulterat i ett bredare materialunderlag. I så fall hade också resultat 
och diskussion baserats på en stabilare grund med större genomslagskraft som 
följd. Möjligheten finns också att de skulle sett annorlunda ut än nuvarande 
resultat och diskussion, på vilket vis det skulle vara annorlunda går inte att 
förutsäga.  
 
Av 634 utskickade enkäter återkom 269 korrekt ifyllda vilket innebär 42 % 
svarsfrekvens. Hela målpopulationen består av 1415 medlemmar vilket vidare 
innebär att 19 % av målpopulationen har deltagit i enkätundersökningen. Det 
innebär att näst intill var femte medlem har deltagit och det anses 
tillfredsställande.  
 
Att formulera frågorna och svarsalternativen till en enkät innebär en balansgång 
mellan att vara kort och koncis med ett enkelt språkbruk samtidigt som det ska 
vara informativt nog för alla att förstås och upplevas seriöst. Lyckas man få 
respondenterna att tolka frågor och svar på det sätt som avses höjs reliabiliteten, 
det vill säga tillförlitligheten, av svaren avsevärt (Kylén 2004).  
 
Utformandet av frågor och svar till enkäten visade sig kräva långt mycket mer tid 
och engagemang än vad som först antogs. Att synkronisera kunskapen från tre 
enkätböcker (Kylén 2004; Trost 2012 & Ejlertsson 2014) och en enkätlärares 
åsikter med uppsatsens syfte och frågeställning tog sin tid. Att det då samtidigt 
var fyra personer från uppdragsgivaren och en tilldelad handledare från 
Linnéuniversitetet som också behövde vara delaktiga med synpunkter medförde 
att resultatet, en genomarbetad enkät, tog form. Trots detta framkom en del 
brister längs arbetets gång.  
 
När respondenternas enkätsvar lästes blev det tydligt att en del missuppfattningar 
alternativt felklick från respondenternas sida trots allt förekom. På fråga 9, hur 
respondenten håller sig uppdaterad om skogstillståndet på sin fastighet, hade 
flera angivit ”väderleksrapport”. Med frågan avsågs att mer konkret utreda hur 
de, till exempel efter en storm, tog reda på hur det hade gått med just deras 
fastighet. Att följa väderleksrapporten kan ge en hint om hur det kan se ut men 
mer konkret går det inte via den veta hur det faktiskt har gått. Resultatets 
reliabilitet påverkas i och med det, dock görs bedömningen att det inte är av 
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allvarlig karaktär. Att felklick förekommer blir tydligt när en respondent på fråga 
17, om det är viktigt att engagera sina barn i skogsägandet, först anger att det är 
viktigt för att sedan i fråga 18, om vilka svårigheter denne ser med att engagera 
sina barn i skogsägandet, skriver att denne då inte har några barn. Troligtvis har 
det inte skett i någon större utsträckning men det är ändå viktigt att ha vetskap 
om att det har förekommit.  
 
Samtliga frågor i enkäten var obligatoriska att svara på (förutom fråga 35) vilket 
innebar att för att komma till nästa fråga i enkäten var ifyllandet av något av 
svarsalternativen ett måste, oavsett hur väl de egentligen stämde. Fråga 3, 5 och 
7 tar till exempel inte hänsyn till det faktum att respondenterna kan äga flera 
olika fastigheter under olika omständigheter och inom olika 
verksamhetsområden. Det innebär att resultaten på dessa frågor inte återger exakt 
hur verkligheten ser ut. Syftet med frågan var dock inte att exakt reda ut det 
heller utan snarare på ett ungefär se hur den förhåller sig. Det extra arbete det 
skulle innebära för författaren att utforma enkäten med hänsyn till alla tänkbara 
variationer och den extra tid och tålamod som respondenterna skulle behöva för 
att svara på enkäten står inte i proportion till värdet av att få fram ett precist svar. 
Många komplicerade och ingående frågor kan också medföra lägre svarsfrekvens 
(Ejlertsson 2014). Anledningen till det är att respondenten kan tröttna på att 
svara på svåra frågor och att de kan uppleva att anonymiteten röjs när väldigt 
karakteristiska egenskaper om dem själva måste anges.  
 
På fråga 9, 13, 14, 22, 27 och 30 i enkäten fick respondenterna använda sig av en 
graderingsskala för att förmedla till exempel sin åsikt. Frågorna 10, 11, 15, 19, 
20 och 33 var av liknande karaktär men där alternativ som till exempel ”Väldigt 
liten”, ”ganska liten”, ”varken eller”, ”ganska stor” eller ”väldigt stor” istället 
skulle anges. Att fastställa upplägget av hur de olika alternativen skulle se ut 
upplevdes av författaren som komplicerat eftersom inget tillvägagångssätt var 
givet från början. När man väljer att ta med en fråga där svaren ska anges på en 
skala måste man ta ställning till om man ska udda eller jämna skalsteg. Jämnt 
antal skalsteg innebär att respondenten tvingas välja sida men med ett udda antal 
skalsteg finns ett mittenalternativ (Kylén 2004). I enkäten valdes kontinuerligt 
det senare alternativet. Varken Kylén (2004), Trost (2012) eller Ejlertsson (2014) 
ger något tydligt svar på exakt hur de olika mittenalternativen ska tolkas relativt 
varandra. I den här uppsatsen har mittenalternativen tolkats olika beroende på sitt 
sammanhang. Där ”varken eller” har angivits har det tolkats som varken bra eller 
dåligt, alltså som ett helt neutralt svar eller motsvarande en 2,5: a på en skala 1-
5. När en 3:a angivits på en skala har det däremot tolkats som godkänt alternativt 
svagt positivt.  
 
I bland annat fråga 22, där den upplevda kvalitén på nyttjade tjänster ur Södras 
utbud skulle fastställas, ges också möjlighet att välja ett ytterligare alternativ, 
”ingen åsikt”, för de som inte har nyttjat tjänsten eller och de som inte kommer 
ihåg. Anledningen till det är att Kylén (2014) skriver att det underlättar vidare 
tolkning av svaren eftersom det kan uteslutas att alternativ som ”vet ej” eller 
”bryr mig inte” stör ut de riktiga resultaten. Frågorna 10 och 11 hade alternativet 
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”lagom” som mittenalternativ medan 15, 19, 20 och 33 hade ”varken eller”. 
Författaren gör reflektionen att det troligtvis varit bättre om fråga 10 och 11 
också hade haft ”varken eller” som mittenalternativ för att hålla en mer 
konsekvent linje genom enkäten och för att i större utsträckning möjliggöra 
jämförelse frågorna emellan. På fråga 9, 13 och 14 hade det också underlättat om 
alternativet ”ingen åsikt” hade funnits eftersom det då eventuellt hade höjt 
reliabiliteten på de svarsresultaten.  
 
Eftersom man ska förutsätta att det som uppges i en enkät går att lita på 
(Mahapatra 2015) har så också gjorts i denna undersökning trots att vissa 
marginella fel vad gäller felklick och missuppfattningar förekommer. Värt att 
beakta vid betraktandet av resultaten är att de frågor som är av en mer hypotetisk 
karaktär, till exempel fråga 24, 25 och 26, ger ett svarsutfall som nödvändigtvis 
inte stämmer överens med hur det faktiskt kommer bli (Ejlertsson 2014). Det är 
skillnad på att i teorin tänka sig något och att i praktiken faktiskt utföra det. De 
resultaten bör därmed ses som en fingervisning om hur det eventuellt kan 
komma att se ut snarare än ett facit på hur det faktiskt kommer att se ut.  
 
Det hade varit till fördel för resultatdelen om det hade gått att genomföra 
telefonintervju med samtliga av de som angett lågt betyg på Södras tjänster. 
Tyvärr hade 38 % av dem angett i enkäten att de inte ville bli kontaktade för 
uppföljande intervju. Eftersom deras integritet vägde tyngre än möjligheten till 
ett säkrare resultat respekterades deras vilja. Med tanke på den samstämmighet 
som noterades och det resultat som telefonintervjuerna resulterade i upplevs ändå 
antalet svarande som tillräckligt. Ett alternativ hade varit att ha en utförligare 
fråga i enkäten om orsaken till det låga missnöjet.  
 
Att en enkät sänds ut endast till de i målpopulationen som angivit mailadress och 
inte till samtliga innebär en risk för systematiskt fel, så kallad bias, enligt 
Ejlertsson (2014) eftersom samtliga som ingår i målpopulationen ska ha lika stor 
chans att få delta i undersökningen. Detta för att resultaten ska bli 
generaliserbara på hela målpopulationen. Anledningen till att systematiskt fel 
kan uppstå beror på att de medlemmar som Södra har mailadress till också är de 
som är de mest aktiva medlemmarna och/eller att de till exempel tillhör den 
datoranvändande skaran. De kan ha en gemensam syn på en fråga, till exempel 
om de vill arbeta med sin skogsbruksplan på webben, i motsats till den icke 
datoranvändande skaran, och det kan inverka på resultatet som får låg validitet. 
 
Det var 4 % färre respondenter födda på 1920-30 talet som mottog enkäten 
jämfört med hur många som ingår i målpopulationen. Med det föreligger det 
också en risk för bias i denna uppsats. De faktiska konsekvenserna av detta 
upplevs dock överskådliga och att vara medvetenhet om detta bör anses vara 
tillräckligt.  
 
Intervjudatasammanställningen utfördes strategiskt enligt Kylén (2004) för att i 
möjligaste mån undvika att återge ett resultat färgat av personliga värderingar. 
Författaren medger dock att det vid databearbetningen krävdes mycket energi för 
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att hålla sig till strategin och inte låta de respondenter som gjorde störst intryck 
få oproportionerligt mycket utrymme i resultatdelen.  
 
Validiteten i den här uppsatsen anses genomgående god eftersom enkäten och 
intervjufrågorna formulerades utifrån syfte och frågeställning. En omformulering 
av fråga 23 från ”Saknar du eller vill du ha mer av något från Södra?” till ”Hur 
nöjd är du med Södras tjänsteutbud?” hade dock inneburit större precision vid 
summerandet av respondenternas nöjdhet angående tjänsteutbudet. Det hade 
också varit till fördel om fråga 18 hade formulerats så det blev tydligare vems 
tidsbrist som avsågs, respondentens eller barnens, när alternativet ”tidsbrist” 
valdes. Eftersom det inte klargjordes är det inte heller möjligt att resonera kring 
det i efterhand.  
 
En kommentar till att så många uppgav ett stort engagemang för sin 
skogsfastighet är att de medlemmar med ett litet engagemang troligtvis i större 
utsträckning inte deltog i enkätundersökningen. Om det föreligger så har också 
resultatet påverkats och möjligheten att generalisera det på hela målpopulationen 
inskränks därmed. Eventuell omfattning har dock inte klargjorts.  

4.3 Slutsatser 

Här ges en kort sammanfattning av uppsatsens huvudresultat. 

4.3.1 Nöjdhet tjänsteutbud 

Det råder en generell nöjdhet hos medlemmarna över nuvarande tjänsteutbud. 

4.3.2  Förbättringspotential tjänsteutbud 

Eftersom det finns en efterfrågan om utveckling av tjänsteutbudet är det tänkbart 
att det går att höja nöjdheten hos medlemmarna genom att: genomföra 
skogsskötselkurser i Stockholm samt erbjuda ekonomi, - generationsskiftes, - 
ägarskiftes och försäljningsrådgivning i Stockholm alternativt på webben.   

4.3.3 Nöjdhet kvalité nyttjade tjänster 

Det råder en generell nöjdhet hos medlemmarna över kvalitén på nyttjade 
tjänster.  
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4.3.4 Förbättringspotential för nuvarande tjänster 

Trots en generell nöjdhet existerar ett visst missnöje hos medlemmarna. Därmed 
finns det utrymme för vidtagande av förbättringsåtgärder:  
 

 Inspektorerna bör ges mer tid och utrymme att agera utifrån ett 
kundanpassat arbetssätt samt föra en bättre dialog med entreprenörerna 
genom strukturerad återkoppling.  

 
 Medvetandegöras om kraften i samt betydelsen av en ursäkt. När det är 

befogat bör kompensation och/eller ursäkt utdelas 

 
 Klagomål bör välkomnas i större utsträckning. Genom att sända ut 

nöjdhetsformulär med faktura/specifikation kan eventuellt missnöje och 
viktiga synpunkter fångas upp.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev 
Bilaga 2: Påminnelsebrev  
Bilaga 3: Enkät 
Bilaga 4: Telefonintervjumall  
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BILAGA 1 

Följebrev till enkät 

 
Hej! 
 
Jag heter Ida Andersson och jag går tredje och sista året på Skogs- och 
träprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu skriver jag mitt examensarbete 
som är obligatoriskt moment för att kunna erhålla min kandidatexamen i skog 
och träteknik i juni 2015. Detta examensarbete görs i samarbete med Södra 
Skogsägarna. 
 
Syftet är att utreda medlemmarnas nöjdhet med Södras tjänster och service för 
att ta fram ett underlag som underlättar Södras utveckling av tjänsteutbudet men 
inriktning på medlemmar i Stockholms län.  
 
Du är slumpmässigt utvald att svara på ett antal frågor. Ditt deltagande är 
frivilligt men dina åsikter och erfarenheter är av stor betydelse. Det tar 5-10 
minuter att svara på frågorna och jag är väldigt tacksam om du tar dig den tiden 
att hjälpa mig med det. En hög svarsfrekvens innebär också större möjligheter 
för Södra att utveckla tjänsteutbudet med fler nöjda medlemmar som följd.  
 
Din mailadress har jag fått från Södra för att kunna utföra detta enkätutskick. 
 
Alla svar är konfidentiella och kommer enbart läsas av mig personligen. Jag 
sammanställer svaren i statistik och i anonyma kommentarer i min rapport som 
Södra sedan får ta del av.  
 
Svara gärna på enkäten så snart som möjligt eller senast onsdagen den 4 mars.  
 
För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk: 
 
Enkätlänk: [ENKATLINK] 
  
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig på ia222bg@student.lnu.se eller på 
telefon 0739 414 505. 
 
Stort tack på förhand för din medverkan och din hjälp! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Andersson 
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BILAGA 2 

Påminnelsebrev till enkät 

 
Hej! 
 
För en tid sedan mottog du ett mail med en enkät angående Södras medlemmars 
nöjdhet med tjänsteutbud och service. Jag kan inte se att du har svarat eller 
slutfört enkäten varför jag nu sänder ut en påminnelse. Sista svarsdag är ändrad 
till torsdagen den 5 mars 2015.  
 
Har du meddelat mig att du inte avser svara på den här enkäten (pga sålt fastighet 
och dyl) ber jag dig bortse från denna påminnelse.  
 
Tack på förhand! 
 
Ida Andersson, Student Linnéuniversitetet  
 
För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk: 
 
Enkätlänk: [ENKATLINK] 
 
Kopia på originalutskicket:  
 
SE BILAGA 1 
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BILAGA 3 

Enkät, se följande 10 sidor. 
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Nöjdhetsundersökning Södra skogsägarna  
 
 

Fråga 1  

Är du: *  

 Man  

Kvinna  

 

 

 

Fråga 2  

Vilket år är du född? *  

19  

 

 

 

Fråga 3  

Hur äger du fastigheten? *  

 Själv  

Med make/maka/sambo 

Med släktingar  

Med andra  

 

 

 

Fråga 4  

Hur stort är ditt inflytande vid beslut om skogsfastigheten? *  

 Helt och hållet själv  

Till större delen själv  

Ungefär hälften av inflytandet  

Mindre del av inflytandet  

Inget/nästan inget inflytande  

 

 

 

Fråga 5  

Hur har skogsfastigheten förvärvats av dig? *  

 Arv  

Gåva  

Köp inom släkten  

Köp från annan  
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Fråga 6  
 
Hur många hektar produktiv skogsmark äger du? *  

 

- 4  
 

5-49  

50-199  

200 +  

 

 

 

Fråga 7  

Vilket verksamhetsområde (VO) tillhör din skogsfastighet? * T 

ex "Vimmerby".  

 

 

 

 

 

Fråga 8  

Hur ofta besöker du din skogsfastighet? *  

 Minst varje vecka  

Minst varje månad  

Minst varje halvår  

Minst varje år  

Mer sällan, aldrig  

 

 

 

Fråga 9  

Hur håller du dig informerad om skogstillståndet på din fastighet? * 

Gradera på en skala 1 - 5 där 1 inte alls stämmer och 5 stämmer väl.  

1. Stämmer inte  

alls 2. 3. 4. 5. Stämmer väl 

Egna besök  

Släkt  

Anställda Södra (t ex inspektor)  

Vänner  

Grannar  

Annat:  

 

 

⇣ +1  
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Fråga 10  

Uppskatta din kunskap om skogsbruk? *  

 Liten  

Ganska liten  

Lagom  

Stor  

Väldigt stor  

 

 

 

Fråga 11  

Uppskatta ditt engagemang för din skogsfastighet? *  

 Litet  

Ganska litet  

Lagom  

Ganska stort  

Stort  

 

 

 

Fråga 12  

Har du ambitionen att öka ditt engagemang för din skogsfastighet i framtiden? *  

 ja  

nej  

 

 

 

Fråga 13  
 
Du uppskattade ditt engagemang som litet eller ganska litet. Vad tror du det beror på? *  

1. Stämmer inte  

alls 2. 3. 4. 5. Stämmer väl 

 

För lite tid  

För lite intresse  

Ingen möjlighet  

För lite kunskap  

För omständigt  

Annat:  

 

 

⇣ +1  
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Fråga 14  
 
Hur viktiga är följande faktorer för varför du äger skog? *  

1. Inte alls viktigt 2. 3. 4. 5. Mycket viktigt 

 

Placering av kapital  

Ha en självförsörjande fastighet 

Kontinuerlig inkomst  

Förvalta familjen/släktens ägor  

Överlåta till barnen en dag 

Höja naturvärdena  

Möjlighet till rekreation (jakt, 

bärplockning och dyl.)  

Tillgodose mitt intresse för naturen  

Annat:  

 

 

⇣ +1  

 

 

 

Fråga 15  

Hur nöjd är du med din nuvarande skogsskötsel? *  

 Mycket nöjd  

Ganska nöjd  

Varken eller  

Ganska missnöjd  

Mycket missnöjd  

 

 

 

Fråga 16  

Du svarade "missnöjd" eller "varken eller" på frågan om hur nöjd du är med din nuvarande skogsskötsel, vad beror det  

på? *  
 

Flera alternativ är möjliga.  

 

Brist på tid  

Brist på intresse  

Brist på kunskap  

Annat:  

 

 

 

Fråga 17  

Är det viktigt för dig att engagera ditt barn/dina barn, oavsett ålder, i skogsägandet? *  

 Ja  

Nej  
 

Har inga/inget barn  
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Fråga 18  

Vilka svårigheter ser du med att engagera ditt barn/dina barn, oavsett ålder, i skogsägandet? Sätt ett kryss för varje 

alternativ som stämmer. *  
 

Tidsbrist  

Avstånd till fastigheten  

Deras bristande intresse  

Deras bristande kunskaper  

Mitt bristande intresse  

Annat:  

 

 

 

Fråga 19  

Hur nöjd är du allmänt med ditt medlemskap i Södra? *  

 Mycket nöjd  

Ganska nöjd  

Varken eller  

Ganska missnöjd  

Mycket missnöjd  

 

 

 

Fråga 20  

Hur troligt är det att du skulle rekommendera Södra till en annan skogsägare? *  

 Mycket troligt  

Ganska troligt  

Varken eller  

Inte troligt  

 

Verkligen inte troligt  

 

 

 

Fråga 21  

Har du funderat på att avsluta ditt medlemskap hos Södra? *  

 Nej  

 

Ja, därför:  
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Fråga 22  

Hur nöjd är du efter att ha nyttjat en tjänst ur Södras utbud? Har du ingen erfarenhet av en viss tjänst eller inte kommer 

ihåg kryssar du i ”ingen åsikt”. *  

1. Väldigt  

missnöjd 2. 3. 4. 5. Mycket nöjd Ingen åsikt 

Markberedning  

Skogsdikning  

Plantering  

Plantor  

Röjning  
 

Gallring  
 

Slutavverkning  
 

Skoglig rådgivning  

Utbildning i skogliga ämnen 

Röjsågskurser  

Motorsågskurser  
 

Medlemsträffar i Stockholm  
 

Medlemsträffar i ditt  

skogsbruksområde  

Förvaltning  
 

Certifiering  

Skogsbruksplan  

Södraskolan  

Annat:  

 

 

⇣ +1  

 

 

 

Fråga 23  

Saknar du eller vill du ha mer av något från Södra? *  

 Nej  

 

Ja, nämligen:  
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Fråga 24  

Har du ett intresse i att Södra börjar erbjuda dessa tjänster på plats i Stockholm? Sätt ett kryss för varje alternativ som 

känns intressant. *  
 

Ekonomisk rådgivning  
 

Generationsskiftesrådgivning  

Ägarskiftes/försäljningsrådgivning 

Motorsågskurser  

Röjsågskurser  

Kurser i allmän skogsskötsel  

Kurser i lövskogsskötsel  

 

Kurser i alternativa skötselformer  

Nej, inga av dessa alternativ intresserade mig  

Annat:  

 

 

 

Fråga 25  
 
Har du ett intresse i att Södra börjar erbjuda dessa tjänster på webben? Sätt ett kryss för varje alternativ som känns 

intressant. *  
 

Ekonomisk rådgivning  
 

Generationsskiftesrådgivning  
 

Ägarskiftes/försäljningsrådgivning  

Nej, inga av dessa alternativ intresserade mig  

Annat:  

 

 

Fråga 26  
 
Skötselavtal innebär att Södra tar hand om din fastighet och avtalet tas fram i dialog mellan dig och din inspektor.  

Skulle någon typ av skötselavtal vara intressant och något som kan tänkas vara aktuellt för din skogsfastighet? *  
 

Ja  
 

Nej  
 

Kanske  
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Fråga 27  
 
Vilka mervärden tilltalar dig vid ett eventuellt tecknande av skötselavtal? *  

1. Inte alls 5. Mycket 

intressant 2. 3. 4. intressant Ingen åsikt 

 

Få en budget presenterad  

Få en kassaflödesanalys på olika 

scenarier av skötsel  

Ekonomisk rådgivning  

Hyra ut jakt, hus, jordbruksmark  

osv  

Få tillsyn efter storm och andra 

extraordinära händelser  

Efter slutavverkning erbjudas ett  

komplett ”föryngringskit” som  

garanterar godkänd föryngring  

(markberedning, skyddsdikning,  

plantering, viltskydd,  

återväxtkontroll etc.)  

 

Få utfört de röjningar som behövs, t  

ex i två steg  

Annat:  

 

 

⇣ +1  

 

 

 

Fråga 28  

Vill du arbeta med din skogsbruksplan på webben? *  

 Ja  

Nej  
 

Vet ej  

 

 

 

Fråga 29  
 
På vilket sätt vill du eventuellt arbeta med din skogsbruksplan på webben?  

 

Göra uppdateringar kontinuerligt  
 

Kassaflödesanalys  

Testa olika avverkningsscenarier  

Annat: 



  

1 
 

Fråga 30  
Hur viktiga är nedanstående faktorer vid slutavverkning? *  

1. Inte alls 5. Mycket 

viktigt 2. 3. 4. viktigt Ingen åsikt 

 

 Bra slutavverkningsnetto  

Bra resultat i skogen (ej sönderkört,  

osv),  

Snabb och tydlig återkoppling 

Korrekt tidsplan  

Att avverkningen utförs vid en viss  

tidpunkt  
 

Annat:  

 

 

⇣ +1  

 

 

 

Fråga 31  

Vet du om att Södra har en inspektor placerad i Stockholm? *  

 Ja  

Nej  

 

 

 

Fråga 32  

Tycker du att det finns ett behov av att ha en inspektor placerad i Stockholm? *  

 Ja  

Nej  
 

Vet ej  

 

 

 

Fråga 33  

Hur stor betydelse för ditt medlemskap i Södra har Södras service för utbor (distansskogsägare)? *  

 Väldigt liten  

Ganska liten  

Varken eller  

Ganska stor  

Väldigt stor  

 

 

 

Fråga 34  

Om något annat skogsbolag skulle erbjuda samma service för utbor (distansskogsägare), skulle ett medlemskap i Södra 

fortfarande vara lika aktuellt? *  
 

Ja  
 

Nej  
 

Vet ej  
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Fråga 35  
Har du någonting att tillägga i denna enkät? Ordet är fritt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 36  
 
Går det bra att jag, Ida, eventuellt ringer upp dig närmsta veckorna för att låta dig utveckla dina svar på ett urval av dessa 

frågor? Om ja, fyll i det telefonnummer du vill bli kontaktad på. *  
 

Nej  
 

Ja, tel:  

 

 

 

 
 
» Redirection to final page of WebbAnkäter  
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BILAGA 4 

Telefonintervjumall  

Respondent 1. 

Användar-ID XoXXo (XXXX@gmail.com) 
Tel: 070 – x xx xx xx 
 
Markberedning, 1:a  eller 2:a 

1. Vad var det som gjorde dig missnöjd?  
 

2. När felet väl skett, hade Södra då kunnat agera annorlunda för att mildra 
omständigheterna?  

 

Röjning, 1:a  eller 2:a 

1. Vad var det som gjorde dig missnöjd?  

 

2. När felet väl skett, hade Södra då kunnat agera annorlunda för att mildra 
omständigheterna?  

 

Gallring, 1:a  eller 2:a 

 

1. Vad var det som gjorde dig missnöjd?  
 

2. När felet väl skett, hade Södra då kunnat agera annorlunda för att mildra 
omständigheterna?  

 

 

Övriga anteckningar 
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