
  
 

  

 
Examensarbete i skogs- och träteknik 
 

Södras framtida 
skogsbruksplan för effektiv 
planering, inköp och 
rådgivning 
 

Sodra's future forest management plan for 
effective planning, purchasing and advice 
 
 
 

Författare: Robin Ekslätt 
Handledare: Erika Olofsson, LNU 
Examinator: Johan Lindeberg, LNU 
Handledare, företag: Markus Steen, Södra 
Skogsägarna 
Datum:2015-09-23 
Kurskod: 2TS10E, 15 hp 
Ämne: Skog- och träteknik 
Nivå: Kandidat 
 
Institutionen för skog och träteknik 



 

 

II 
Robin Ekslätt 

Sammanfattning 

 
I Sverige ägs ca 50 % av den produktiva skogsmarken av ca 330 000 privata 
skogsägare. Som skogsägare är man styrd att följa skogsvårdslagens föreskrifter 
och ett verktyg för att göra detta samt att nå målet med sitt skogsbrukande är att 
arbeta utifrån en skogsbruksplan. Skogsbruksplanen används också av t.ex. 
skogsägareföreningar i arbetet med skoglig rådgivning, inköp och planering.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en skogsägarförening, Södra Skog, 
önskar att skogsbruksplanen ska vara utformad. Dels utifrån att den ska vara 
effektiv och ett stöd för rådgivning till skogsägaremedlemmarna. Dels utifrån att 
skogsbruksplanens information kan stödja skogsägarföreningens verksamhet på 
bästa sätt. 
 
Studien genomfördes genom en intervjustudie med 12 tjänstemän på två olika 
verksamhetsområden inom två olika regioner inom Södra. Tjänstemännen 
omfattade yrkesrollerna områdeschef, produktionsledare, skogsvårdsledare, 
skogsinspektor och skötsel- och miljöledare. 
 
Resultatet visade att skogsbruksplanen används i olika stor omfattning och i 
varierande arbetsuppgifter hos de tillfrågade. Den information i 
skogsbruksplanen som används mest är virkesförråd och åtgärdsförslag. Medan 
grundytan och medelhöjd används minst. De tillfrågade gav även förslag på 
information och funktioner som saknades i dagens skogsbruksplan som t.ex. 
laserskanningsmaterial, optimering av avverkningsvolymer, ekonomisk del och 
enklare sökverktyg. 
 
Styrkor som respondenterna såg med dagens skogsbruksplan är t.ex. att den är 
lättillgänglig i applikationsform och ett bra kommunikationsverktyg för 
skogsägare och tjänstemän. Svagheter och förbättringsmöjligheter är t.ex. att 
åtgärder föreslås allt för schablonmässigt och planen snabbt blir inaktuell. 
 
De tillfrågade ansåg att data om beståndsareal och målklass håller tillräckligt hög 
kvalité, medan stamantal, ståndortsindex och bonitet inte håller den kvalité som 
önskas.  
 
Förslag på nya användningsområden som ansågs mest intressanta var 
vägstandard på fastighetens vägar och dikesstatus.  
 
Slutsatsen av studien visar att skogsbruksplanen både har styrkor och svagheter 
och att det finns en utvecklingspotential. För att förbättra kvalitén i 
skogsbruksplanen skulle man kunna använda ny teknik såsom data från 
laserskanning. Ytterligare en slutsats är att skogsbruksplanen bör utformas så att 
den både är webbaserad och digital och att den ska vara användarvänlig för den 
skogliga personalen och skogsägarna.  
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Abstrakt 

Skogsbruksplanen är ett viktigt beslutsverktyg för såväl privata skogsägare som 
personal hos skogliga företag och organisationer. Syftet med den här studien var 
att undersöka hur Södra skogsägarna önskar att skogsbruksplanen ska vara 
utformad i framtiden. Studien genomfördes som en intervjustudie med 12 
tjänstemän hos Södra, omfattande yrkesrollerna områdeschef, produktionsledare, 
skogsvårdsledare, skogsinspektor och skötsel- och miljöledare.  
 
Skogsbruksplanen används i olika stor omfattning och i varierande 
arbetsuppgifter. Information som används mest är virkesförråd och 
åtgärdsförslag och det finns både styrkor och svagheter med planen. Data om 
målklass och beståndsareal håller tillräckligt hög kvalité och förslag på nya 
användningsområden som ansågs intressanta var vägstandard på fastighetens 
vägar och dikesstatus.  
 
Studien visar att det finns både styrkor och svagheter och därmed en 
utvecklingspotential. För att förbättra kvalitén skulle man kunna använda ny 
teknik såsom data från laserskanning. Planen bör utformas så att den både är 
webbaserad och digital och den bör vara användarvänlig både för den skogliga 
personalen och för skogsägarna.  
 
Nyckelord: skogsbruksplan, kvalitét, Södra skogsägarna, användningsområde, 
information. 
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Förord 

 
Detta är ett examensarbete som omfattar 15 hp och som genomförts och är en del 
av studierna inom Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö.  
 
Mitt intresse för skogsbruksplaner gjorde att jag tog kontakt med Johan Sonesson 
(forskare Skogforsk), som skrivit en rapport om att skogsägarna vill ha 
individuellt anpassade skogsbruksplaner. Detta ledde vidare till kontakt med 
Mats Johansson (Planchef Södra) och Markus Steen (Utvecklare Södra). 
Tillsammans med Södra upprättades en projektplan och examensarbetet 
genomfördes därefter med Södra som uppdragsgivare under vårterminen 2015.  
Mitt examensarbete är ett av två examensarbeten där det ena fokuserar på 
skogsägarna och det andra fokuserar på tjänstemännen. 
 
Som student vill jag rikta ett stort tack till följande personer som har hjälpt mig 
med studien. 
 
Erika Olofsson, LNU, - handledare 
Markus Steen, Södra Skogsägarna, - kontaktperson/extern handledare  
 
Till personal på de verksamhetsområden där examensarbetet har genomförts. 
 
Sävsjö den 23 september 2015 
 
Robin Ekslätt 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
I Sverige finns det 23,2 miljoner hektar produktiv skogsmark och ca 50 % ägs av 
ca 330 000 privata skogsägare (Skogsstyrelsen 2014a) (Figur 1).  

 
Figur 1: Fördelning ägarkategorier på produktiv skogsmark. 
 
Som skogsägare är man styrd att följa skogsvårdslagens föreskrifter och där står 
att produktions- och miljömålen ska vara likställda (Skogsstyrelsen 2014b). Ett 
verktyg i sammanhanget är en aktuell skogsbruksplan, där de två målen 
kombineras (Södra 2014). Ett sätt att uppnå målen är att ge skogsägarna 
information och rådgivning (Skogsstyrelsens 2012). Skogsbruksplanen är ett 
effektivt beslutsunderlag för valet av skogsskötselåtgärder, naturvård och 
ekonomi på en skogsfastighet (Södra 2015a). 
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1.2 Vad är en skogsbruksplan 

 
Skogsbruksplanen är en översiktlig beskrivning av en skogsfastighet, dess 
skogsmark och övrig mark. Utifrån t.ex. skogens ålder, markens bördighet, 
skötsel, tillgång på vatten och förekomst av naturvärden delas skogen in i mindre 
bestånd (Kunskap Direkt 2011, Linneuniversitetet 2012). I skogsbruksplanen ges 
åtgärdsförslag över en tidsperiod. En prognos ges för hur ett skogstillstånd kan 
utvecklas beroende på val av olika åtgärder på skogsfastigheten 
(Linneuniversitetet 2012). 
 
När en skogsbruksplan upprättas brukar den anpassas efter skogsägarens mål 
med skogsbruket (Skogsstyrelsen 2011). I planen ges förslag på 
skogsbruksåtgärder som gynnar miljö, ekonomi, skogsproduktion och även 
planering av arbetsinsatser (Kunskap Direkt 2011, Skogsstyrelsen 2015a). 
Planen använd som beslutsstöd och kan förutsäga och utvärdera resultat av olika 
förvaltningsalternativ (Duvemo & Lämås 2007). Den är också ett bra underlag 
för beställning av olika skoglig tjänster (Skogsstyrelsen 2015a) och kan 
användas vid virkesanskaffning för tjänstemän på skogsföretag eller av 
skogsägarföreningar (Harrysson 2009). Skogsbruksplanen kan också utgöra ett 
överskådligt verktyg när rådgivning ska kommuniceras på ett pedagogiskt sätt 
(Skogsstyrelsen 2011, Brukas & Sallnäs 2012, Eriksson m.fl. 2010). Vidare är 
den ett bra verktyg för att omsätta målen med skogsbruket till praktiken 
(Skogsstyrelsen 2015a). Planen kan också användas som underlag och 
grunddokument för skogscertifiering enligt PEFC (Programe for the 
Endorsement of Forest Certification) och FSC (Forest Stewardship Council) 
(Linneuniversitetet 2012,Södra 2012a). 
 

1.3 Skogsbruksplanens historia 

 
Redan på 1700-talet uppkom tankar om att systematisera skogsbruket och 
avverka skogen inom fastigheter utifrån ett tänkt mönster (Eliasson 2002). Man 
ville dela in sin skogsfastighet i mindre lika stora rutor, som skulle avverkas i en 
speciell ordning (Wilhelmsson 2007). Från 1950-talet har trakthyggesbruket varit 
det dominerande skötselsystemet i Sverige (Albrektsson m.fl. 2012). 
 
På 1930-talet påbörjade Skogsstyrelsen arbetet med att upprätta 
skogsbruksplaner då flygfoton blev tillgängliga (Wilhelmsson 2007). Enligt Ek 
(2010) har skogsbruksplanen inte ändrat sig så mycket sedan 30-talet till idag, 
förutom att målklassificering infördes på 90-talet.  
  
Under perioden 1983-1993 angavs i skogsvårdslagen att alla privata skogsägare 
skulle ha en förvaltningsplan över sin fastighet. Anledningen var att 
skogsindustrin inte kunde få fram tillräcklig mycket virke till sina industrier och 
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om skogsägaren hade en förvaltningsplan skulle man bli mer begärlig att leverera 
råvara till industrierna (Wilhelmsson 2007). 
 
År 1994 träder en ny skogspolitik i kraft där man avreglerar lagregeln om 
tvånget för skogsägare att inneha en skogsbruksplan (Holmberg 2005). Idag 
finns inga lagkrav om att varje skogsägare måste ha en skogsbruksplan. Om 
skogsägaren har certifierat sin fastighet ska det finnas en skriftlig skötselplan. Då 
ska planen vara anpassad till verksamhetens omfattning och intensitet och den 
ska hållas uppdaterad (FSC 2010). 
 

1.4 Skogsbruksplanens betydelse  

 
Skogsbruksplanen har visat sig ha betydelse för skogsägarens aktivitet och 
fungerar även som ett hjälpmedel vid anskaffning av virke för virkesköparen 
(Harrysson 2009, Alm 2012). Som hjälpmedel för skogsägaren att uppnå sina 
uppsatta mål kan det vara tillräckligt med en vanlig traditionellt utförd 
skogsbruksplan (Kromnow 2010). 
 
En studie som är genomförd på enskilda skogsägare i norra Sverige, visade  
att de skogsägare som har en aktuell skogsbruksplan oftare utför avverkningar 
och skogsvårdsåtgärder än de som saknar en (Alm 2012). En studie genomförd 
på privata skogsägare i Älvdalen visade också på att aktiviteten ökar i skogen om 
man har en skogsbruksplan. Röjningsaktivitet ökar med 320 %, gallring med 115 
% och föryngringsavverkning med 145 % (Svensson 2002).  
 
Skogsägare som har köpt en skogsbruksplan av ett skogsföretag eller en 
skogsägarförening är ofta en trogen grupp som levererar virke till företaget i 
fråga. Relationer mellan den skogliga personalen och skogsägaren kan vara en 
viktig faktor men även att skogsägaren är villig att vara mer 
avverkningsbenägenheten även om det inte fanns någon plan (Harrysson 2009).  

1.5 Skogsbruksplanens innehåll och kvalité 

1.5.1 Skogsbruksplanens innehåll 

 
Skogsbruksplanen brukar vanligtvis innehålla tre olika delar: En kartdel, en del 
som beskriver skogstillståndet och en del med åtgärdsförslag (Skogsstyrelsen 
2011). I kartdelen kan beståndens placering, storlek och form ses, liksom andra 
objekt som vägar och byggnader. I planen finns uppgifter om skogen både på 
bestånds- och fastighetsnivå. Där finns exempelvis följande beståndsvisa data 
(Skogsstyrelsen 2011, Johansson 2011): 

 Areal 
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 Virkesförråd 
 Ålder 
 Trädslagsfördelning 
 Huggningsklass 
 Ståndortsindex 
 Bonitet 
 Medeldiameter 
 Grundyta 
 Fuktighetsklass 
 Höjd 
 Åtgärdsförslag 
 Natur och kulturvärden 

 
Om skogsfastigheten är skogscertifierad ska det vara beskrivet vilka långsiktiga 
mål skogsägaren har med skogsbruket. Det ska även finnas information som 
exempelvis följande (FSC 2010): 

 Information om skogstillståndet 
 Information om skogsbrukssystem eller annat skötselsystem 
 Beräkningar av årlig skördnivå och trädslagsval 
 Metoder för uppföljning av skogens tillväxt och dynamik 
 Kartor och beskrivning av skogsresurser och skyddade områden 

 
Varje bestånd innehar också någon av följande fyra målklasser (Skogsstyrelsen 
2011): 

 PG – produktion med miljöhänsyn 
 PF/K – produktion med förstärkt miljöhänsyn 
 NS – naturvård med skötsel 
 NO – naturvård med orördhet 

 
I planen finns även information om bestånd som ska undantas från skogsbruket 
som t.ex. impediment och skyddsvärda biotoper (Skogsstyrelsen 2011). 
 
För varje bestånd finns förslag på åtgärder på 10 års sikt, i syfte att på 
fastighetsnivå uppnå de uppsatta målen (Skogsstyrelsen 2011, Skogsstyrelsen 
2015). Utifrån 10-årsplanen planeras åtgärder inom det närmaste året. 
Åtgärdsförslagen brukar beröra t.ex. plantering, röjning, gallring, slutavverkning. 
Varje åtgärd klassificeras utifrån om det föreligger ett omedelbart behov, lämplig 
att utföra inom den första femårsperioden eller lämplig att utföra inom en 
tioårsperiod (Skogsstyrelsen 2015). 
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1.5.2 Skogsbruksplanens kvalité 

 
Information om skogens tillstånd kan samlas in på olika sätt. 
Skogsbruksplanläggning går traditionellt till så att kartor först analyseras på 
rummet, varefter kompletterande uppgifter inhämtas vid en fältinventering. Den 
genomförs med subjektivt utlagda provytor i antal, beroende på beståndets 
storlek (Linneuniversitetet 2012).  
 
Fältmätningar är behäftade med ett visst mått av fel. Barth (2008) jämförde 
uppmätt data i mogen skog, med faktiska utfall vid slutavverkningar. 
Fältinventeringen gjordes med klavade provytor och för t.ex. volym var 
medelfelet 14,7 % och höjd 1,4 % (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Jämförelse mellan uppmätta data i fält och utfallet i avverkning  
Variabel Medelavvikelse(%) Medelfel(%) Noggrannhet(%) 
Höjd, GV  – 1,8 1,4 2,3 
Diameter, GV – 2,0 6,7 7,0 
Grundyta – 1,9 9,7 9,9 
Stammar – 5,4 6,7 8,6 
Volym – 5,1 8,6 10,0 
Medelstam 1,1 14,7 14,7 
 
Noggrannheten skiljer sig mellan klavning och relaskopering. För t.ex. volym 
var i Barth’s (2008) studie, noggrannheten 19,4 % för klavade provytor och 33,1 
% för relaskoperade ytor (Tabell 2). 
 
Tabell 2: Jämförelse av noggrannheten mellan två traditionella 
fältinventeringsmetoder. 
Variabel Klavade provytor 

(%) 
Relaskop 
(%) 

Höjd, GV  5,2 5,4 
Diameter, GV  6,9 9,7 

Volym 19,4 33,1 
 
Det förekommer nu också ny teknik t.ex. flygburen laserskanning, som skattar 
skogens egenskaper med relativt hög noggrannhet (Naesset 1997, Magnussen 
och Boudewvn 1998, Means 2000). Genom data från flygburen laserskanning 
kan t.ex. trädens höjd, diameter och volym uppskattas. Det finns två 
huvudsakliga metoder för användning av laserdata för karakterisering av skog. 
Den ena metoden kan tillhandahålla data på beståndsnivå och den andra är 
Single Tree strategin, där data tillhandahålls för enskilda träd (Vauhkonen m.fl. 
2012).  Data från Single Tree metoden kan uppnå relativt hög noggrannhet 
(Tabell 3).  Det förekommer också annan ny teknik som kNN-Sverige. kNN-
Sverige innehåller uppgifter om ålder, höjd, trädslag och virkesförråd för 
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skogsmark i landet. Materialet kommer från sambearbetning av satellitbilder och 
fältdata från Riksskogstaxeringen (Pahlén m.fl. 2004).  
 
Tabell 3: Noggrannhet för höjd, diameter och volym uppskattade utifrån 
laserskanning Single Tree metoden. 
Variabel  Noggrannhet (%) 

Höjd, GV 2,3 

Diameter, GV 7,0 

Volym 10,0 

 
I Södras skogsbruksplaner för fältinstruktioner (Johansson 2011)” nämns 
kvalitetskrav som kan förekomma på skoglig data. Uppskattningar av 
virkesförrådet ska ligga inom +/- 20 % från det verkliga värdet. Detta gäller på 
beståndsnivå från huggningsklass G1 och uppåt.  På fastighetsnivå ska 
virkesförrådet ligga +/- 15 % från det verkliga värdet. Södras målsättning är +/- 
10 %. 
 
Totalålder anges i 5 års klasser och bör ha en noggrannhet på +/- 5 år från det 
verkliga värdet för beståndet. Om skogen är över 100 år anges åldern i 10 
årsklasser med noggrannheten +/- 10 %. Ståndortsindexet ska uppskattas så att 
det ligger inom +/- 2 meter från det verkliga värdet för beståndet (Johansson 
2011). 

1.6 Södra Skogsägarna 

 
Sveriges största skogsägarförening är Södra Skogsägarna med ca 50 000 
anslutna (Södra 2014a). Medlemmarna äger ca 2,3 miljoner hektar skogsmark, 
som är fördelad över ca 36 000 skogsegendomar (Steen 2015). Södra (2014a) 
skriver att ägarnas krav är att främja skogsråvarans lönsamhet. Det innebär att 
skogsägaremedlemmarna ska få råd och stöd för att kunna bedriva ett 
ansvarsfullt skogsbruk. Avkastningen på skogsråvaran ska vara marknadsmässig.  
 
Södras verksamhet är uppdelad i tre områden (Södra 2014b). 

 ”Södra skog – virkesråvara, skogliga tjänster” 
 ”Södra Cell – pappersmassa”   
 ”Södra Wood – trävaror och interiörprodukter” 

  
Länken mellan medlemmarna och Södras industrier är Södra skog, där virke 
köps in för att försörja industrierna med råvara (Södra 2011a). Södra skog sköter 
skogarna från plantering och skogsvård till föryngringsavverkning på uppdrag 
från Södras medlemmar (Södra 2014c). 
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Södra erbjuder som en av sina tjänster grön skogsbruksplan. Till medlemmarna 
kan levereras i digital form via applikationen ”Skogsägaren”, i webbformat via 
skogsägarnätet - Skogsägarplan (S-plan) samt utskriven i pappersformat. 
Tjänstemännen använder också de här systemen och även Titan (affärssystem) 
(Södra 2015b, Södra 2012b, Södra 2011b, Holmberg 2015, Steen 2015).    
 
Den skogsråvara som skogsägaremedlemmarna levererar förädlas i Södras 
industrier och blir till sågade och hyvlade trävaror, interiörprodukter, biobränslen 
och massa. Året 2014 omsattes 17,3 miljarder kr som fördelades på Södra skog 
20 %, Södra Cell 48 % och Södra Wood 32 %. År 2014 var det ca 3 500 
anställda på Södra med fördelningen Södra skog 15 %, Södra Cell 33 %, Södra 
Wood 40 % och övriga 12 % (Södra 2014a). 
 
Inom Södra skog finns 36 skogsbruksområden (SBO) som 
skogsägaremedlemmarna är fördelade inom (Södra 2014d). Södra skog är vidare 
uppdelat i de tre regionerna väst, öst och syd och totalt finns 19 
verksamhetsområden (VO) (Södra 2014c, Södra 2014e). 
 
Inom varje VO finns det en Områdeschef (OC) som leder det dagliga arbetet 
(Södra 2011c). Förutom områdeschefen finns det flera skogsinspektorer, en 
produktionsledare och en skogsvårdsledare. Inom verksamhetsområdet finns det 
en serviceorganisation som hjälper skogsägarna med virkes- och 
leverantörsärenden. Personalen ger råd och erbjuder även andra tjänster (Södra 
2014f, Södra 2014g). 

1.7 Problematisering 

I dag finns det många olika aktörer på marknaden som upprättar och säljer 
skogsbruksplaner och en av dem är Södra skog. De arbetar ständigt med 
utveckling och förbättring av skogsbruksplanen och idag använder företaget och 
tjänstemännen planen i flera olika arbetsuppgifter som (Steen 2015):  
 

 Virkesanskaffning 
o Beslutstöd 
o Koppling och kontrakt 

 Skoglig rådgivning 
 Hjälper till med detaljplanering på skogsfastigheten 
 Åtgärdsplanering 
 Åtgärdsdokumentation 
 Grundmaterial för ekonomiska kalkyler 
 Volym och trädslagsfördelning för kontraktsskrivning  

 
Skogsbruksplanen är alltså ett viktigt hjälpmedel för Södras skogliga personal i 
det dagliga arbetet och i kontakten med sina skogsägarmedlemmar. Utifrån den 
skogliga personalens synvinkel kan man fundera över om skogsbruksplanen 
innehåller den information som behövs i arbetet och om informationen håller 
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tillräckligt hög kvalité? Finns det eventuellt fler användningsområden för 
skogsbruksplanen? Hur kan skogsbruksplanen egentligen utformas så att den 
passar Södras skogliga personal på bästa sätt och är så effektiv som möjligt?   
 

1.8 Syfte och Mål  

 
Syftet med studien var att undersöka hur en utvald skogsägarförenings skogliga 
personal önskar att skogsbruksplanen ska vara utformad. Dels utifrån att den ska 
vara effektiv och ett stöd för rådgivning till skogsägaremedlemmarna. Dels 
utifrån att skogsbruksplanens information kan stödja skogsägarföreningens 
verksamhet på bästa sätt. 
 
Följande frågeställningar avsågs besvaras: 
 

 Vilken skoglig information och funktion i skogsbruksplanen behövs, som 
inte finns tillgänglig idag? 
 

 Vilka styrkor och svagheter ser tjänstemännen med dagens 
skogsbruksplan? 
 

 Anser tjänstemännen att skogsbruksplanens skogliga information håller 
tillräckligt hög kvalité idag? Vilken/vilka uppgifter skulle behöva 
förändras och i så fall hur?  
  

 Kan utvald skogsägarförening utnyttja skogsbruksplanen och dess 
information till andra användningsområden än vad de gör idag?  

 
Målet med studien var att ta fram information och kunskap för att kunna utveckla 
skogsbruksplanen för en utvald skogsägarförening i Sverige. 

1.9 Avgränsningar 

 
Det finns många olika aktörer som upprättar skogsbruksplaner och är i kontakt 
med privata skogsägare. Denna studie fokuserar på Södra Skog. Studien 
fokuserar på tjänstemännen medan de privata skogsägarnas perspektiv lämnas 
utanför studien. Tjänstemännen avgränsas till den skoglig personal som använder 
skogsbruksplanen på operativ nivå: områdeschef, produktionsledare, 
skogsvårdsledare, skogsinspektor samt skötsel- & miljöledare. Inom Södra 
gjordes, av tidsmässiga skäl, en avgränsning att studera två verksamhetsområden 
inom två olika geografiska regioner. 
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2. Material och metod 

 
 

2.1 Metod 

 
 

2.1.1 Metodval 

 
För att få svar på studiens frågeställningar stod valet mellan att genomföra en 
enkät eller intervjuer. Båda metoderna genererar primärdata (Björklund & 
Paulsson 2012). Både enkäter och intervjuer utgår från någon form av 
frågeformulär där data samlas in genom olika frågor. Intervjuer och enkäter kan 
kombineras i olika variationer beroende på specifikt behov (Patel & Davidson 
2011). 
 
En nackdel med en intervjustudie, kan vara att den är tidskrävande, genom resor 
till respondenterna. En fördel med intervjuerna är att man kan tolka andra 
signaler än de skrivna svaren på frågorna t.ex. kroppsspråk. Vid intervjuer kan 
frågorna även förtydligas om respondenten inte förstår eller missuppfattar dem. 
En nackdel med enkäter är att man inte kan avläsa kroppsspråket. Misstolkningar 
av frågor kan vara fler vid enkäter, svarsfrekvensen kan bli lägre och det kan 
krävas påminnelser för att erhålla tillräckligt bra svarsfrekvens. Enkätsvar kan bli 
kortare än intervjusvar (Björklund & Paulsson 2012). En fördel med enkäter är 
att de kan skickas ut via e-post eller vanlig post (Patel & Davidson 2011). 
 
Utifrån ovanstående beskrivning valdes intervjuer som metod då det är möjligt 
att förtydliga frågor som är oklara och för att andra signaler än svaren på 
frågorna kan uttolkas. Genom intervjuer förväntades också mer uttömmande svar 
och högre svarsfrekvens jämfört med enkäter. Intervjuerna valdes att genomföras 
som besöksintervjuer för att det skulle blir lättare att förklara eventuella 
oklarheter och missförstånd då respondenterna träffades fysiskt. 
 
Inför studien gjordes också val kring utformandet av intervjufrågorna. Frågor 
konstruerades som både skulle generera i kvantitativa och kvalitativa data. En 
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del frågor utmynnade i numeriska värden och flera frågor var öppna och 
genererade i mer omfattande texter för en djupare förståelse. 
 
Intervjuerna utformades helt standardiserade, dvs. vid varje intervju ställdes 
frågorna i exakt samma ordning till alla. Intervjuerna var delvis strukturerade 
(Patel & Davidson 2011) (Bilaga 1) så att respondenterna skulle ha möjlighet att 
öppet svara vad de ansåg och inte vara låsta till fasta svarsalternativ.    
    
Intervjuerna spelades till största delen in med hjälp av en inspelningsapplikation 
i en telefon. Det underlättade bearbetningen och analysen av det insamlade 
materialet och ingen information riskerades glömmas bort eller missas på grund 
av otydliga anteckningar. Genom inspelning var det också möjligt att fokusera på 
intervjun när den genomfördes. Studien genomfördes så att respondenterna 
behandlades konfidentiellt. 
    

2.1.2 Urval av respondenter 

 
Till intervjuerna valdes 12 tjänstemän ut som var anställda hos Södra Skog 
(Tabell 4). De utvalda områdescheferna hjälpte till med urvalet av 
skogsinspektorer. Fem tjänstemän valdes ut hos ett verksamhetsområde (VO) 
och en (Skötsel- & miljöledare) hos regionkontoret inom Södras region Syd och 
fem tjänstemän valdes ut hos ett verksamhetsområde (VO) och en (Skötsel- & 
miljöledare) hos regionkontoret inom Södras region Väst. 
 
Tabell 4: Urval av yrkesroller. 
Region Väst Region Syd 
Områdeschef Områdeschef 
Produktionsledare Produktionsledare 
Skogsvårdsledare Skogsvårdsledare 
Skogsinspektor 1 Skogsinspektor 3 
Skogsinspektor 2 Skogsinspektor 4 
Skötsel- & miljöledare Skötsel- & miljöledare 
 
Utvalda yrkesroller var verksamma inom den operativa verksamheten och skulle 
representera hela flödet av arbetsuppgifter, från områdeschef till skogsinspektor 
och från plantering till föryngringsavverkning. 
Skötsel- & miljöledare för att få med de som arbetar med skötsel- och 
miljöfrågor. Två skogsinspektorer valdes ut per region eftersom dessa använde 
skogsbruksplanen mest i det dagliga arbetet. Skogsinspektorerna skulle haft olika 
lång arbetslivsfarenhet och de utvalda hade arbetat 7 månader, 8 år, 11 år 
respektive 29 år. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 
 

2.2.1 Intervjufrågor  

 
Den färdiga intervjuguiden innehöll totalt 19 frågor, varav 11 öppna, 4 med fasta 
svarsalternativ och 4 med graderingsskala (Bilaga 1). Fråga 1 - 8 behandlade 
frågeställningen om vilken skoglig information skogsbruksplanen skulle 
innehålla. Fråga 9 behandlade skogsbruksplanens styrkor och svagheter. Fråga 
10-12 behandlade frågeställningen om skogsbruksplanens kvalité. Fråga 13-14 
behandlade frågeställningen om skogsbruksplanens användningsområden. 
  

2.2.2 Test av frågor  

 
Innan de skarpa intervjuerna, testades frågorna på en skogsinspektor på ett av de 
två medverkande verksamhetsområdena. Skogsinspektorn var inte en av de 
utvalda respondenterna. Testet genomfördes för att se om någon fråga eventuellt 
kunde missuppfattas, om alla frågor var relevanta eller för att upptäcka om någon 
fråga saknades. Testet genomfördes mellan den 25 februari och den 2 mars 2015 
via e-post. 
 

2.2.3 Genomförande av intervjuer  

 
Första kontakten gjordes via telefon med de två Områdescheferna på de två 
verksamhetsområdena och med Skötsel- & miljöledarna på regionkontoren. 
Områdescheferna och Skötsel- & miljöledarna informerades om syftet med 
studien och hur man praktiskt lade upp den.  
 
På verksamhetsområdet region Syd bestämdes med Områdeschefen att tid och 
plats för intervjuer bestämdes med var och en av respondenterna. På 
verksamhetsområde region Väst bestämdes med Områdeschefen, en dag, då 
intervjuer med alla respondenterna genomfördes. Områdeschefen förmedlade då 
informationen till respondenterna. På regionkontoren Syd och Väst bestämdes tid 
och plats med båda Skötsel- & miljöledarna. 
 
Inför varje intervju skickades frågorna ut i förväg till respondenterna via e-post. 
Detta för att de skulle hinna tänka igenom dem och ge så utförliga svar som 
möjligt vid intervjuerna. 
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På region Syd gjordes besöksintervjuer och dessa tog mellan 20 – 45 minuter att 
genomföra. Intervjuerna gjordes enskilt med varje respondent. Även på region 
Väst gjordes enskilda besöksintervjuer. Dessa tog mellan 20 – 30 minuter att 
genomföra. Med Skötsel- & miljöledarna på regionkontoren Syd och Väst 
gjordes enskilda besöksintervjuer och dessa tog mellan 20 – 30 minuter att 
genomföra. Alla intervjuer genomfördes mellan den 6 mars och 13 april 2015. 
Respondenterna gav generellt utförliga svar på de frågor som ställdes. 
 

2.2.4 Analys av insamlad data 

 
Efter varje genomförd intervju lyssnades det inspelade materialet igenom. 
Materialet skrevs ned och kompletterades med de anteckningar som hade skrivits 
ner under intervjun. Materialet sammanställdes sedan i ett Word dokument för 
respektive fråga och respondent. Materialet skrevs ner så ordagrant som möjligt. 
Detta gjordes samma dag som intervjun för att så mycket som möjligt av 
intervjun skulle kommas ihåg. 
 
De frågor som utmynnade i numeriska värden samanställdes i Exceldokument, 
ett för varje och fråga.  
   
Data analyserades först per yrkesroll, frågorna 1-4 (Bilaga 1). För frågorna 5 -14 
gjordes sammanställningar av svaren från alla respondenter. Då sammanställdes 
frågorna 5, 8, 10 a och 13 a i tabeller och fråga 12 a i diagram. Resterande frågor 
6 – 7, 9 a och b, 11 a & b, 12 b, 13 b och 14 sammanställdes i löpande text. 
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3. Resultat 

3.1 Skogsbruksplanens innehåll och funktioner 

3.1.1 Personalens arbetsuppgifter och användning av skogsbruksplanen 

  
Områdeschefens främsta uppgift är att samordna, leda och fördela 
arbetsuppgifterna inom sitt verksamhetsområde. Områdescheferna upprättar en 
budget över hur många skogsbruksplaner som ska göras under ett år. De arbetar 
också med t.ex. virkesanskaffning och skoglig rådgivning till skogsägare (Tabell 
5).  
 
Tabell 5: Områdeschefernas arbetsuppgifter och användning av 
skogsbruksplanen. 

 

Yrkesroll Arbetsuppgifter Användning av 
skogsbruksplanen 

Användning av 
skogsbruksplanen i störst 
omfattning 

Områdeschef Samordning, ledning och 

fördelning av arbetsuppgifter 

 Virkeskontraktering 

 Inköpsledning 

 Flödesstyrning 

 Entreprenörsavtal 

 

Personalansvar 

 

Budgetansvar  

 Leva upp till 

leveransplaner mot olika 

industrier 

 Ekonomiskt ansvar 

 

Upprätta en budget över hur 

många skogsbruksplaner som ska 

göras under ett år 

 

Se till att skogsbruksplanerna blir 

kontrakterade. Södra Planer gör 

sedan huvuddelen av arbetet med 

planerna 

Virkesanskaffning  
Skoglig rådgivning 
 
Underlag för strategi- och 
budgetvolymer 
 
Slå ihop flera skogsbruksplaner 
inom verksamhetsområdet för 
att se vilka behov man har inom 
det närmsta året avseende: 

 Röjning 
 Gallring  
 Slutavverkning 
 Andra åtgärder 

Virkesanskaffning 
Skoglig rådgivning 
 
Underlag för strategi- och  
budgetvolymer 
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Produktionsledarna har bl.a. ansvar över flödesstyrningen av maskiner, 
entreprenörsfrågor och att anmäla virke. Produktionsledarna använder inte 
skogsbruksplanen direkt, utan hämtar endast ut delar av den skogliga information 
som finns i skogsbruksplanen. Informationen erhålls via skogsinspektorer när det 
upprättas traktdirektiv (Tabell 6). 
 
Tabell 6: Produktionsledarens arbetsuppgifter och användning av 
skogsbruksplanen. 

Yrkesroll Arbetsuppgifter Användning av 
skogsbruksplanen 

Användning av 
skogsbruksplanen i störst 
omfattning 

Produktionsledare Flödesstyrning  

 Har hand 

om maskin-

grupper 

 Ansvar 

över virkets 

väg  

Entreprenörsfrågor 

Entreprenörsansvar 

Anmäla virke 

Aptering 

Hämtar skogliga information om 
t.ex. 

 Volym 
 Trädslagsfördelning 
 Fuktighetsklass 

 

Hämtar skogliga information om 
t.ex. 

 Volym 
 Trädslagsfördelning 
 Fuktighetsklass 
 

 
Skogsvårdsledarna har som arbetsuppgift att leda och fördela allt 
skogsvårdsarbete och arbete med biobränsle som finns inom området. Då 
används planen för att hämta geografisk information för planering av 
skogsvården. Skogsbruksplanen används i störst omfattning till att skapa sig en 
uppfattning om vilken typ av åtgärd som behövs i ett bestånd eller på en fastighet 
(Tabell 7). 
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Tabell 7: Skogsvårdsledarnas arbetsuppgifter och användning av 
skogsbruksplanen. 

 
Skogsinspektorerna har många olika arbetsuppgifter. De viktigaste är  
virkesanskaffningen, den skogliga rådgivningen och den personliga kontakten 
med de olika skogsägarna, både medlemmar och icke medlemmar (Tabell 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrkesroll Arbetsuppgifter Användning av 
skogsbruksplanen 

Användning av 
skogsbruksplanen i störst 
omfattning 

Skogsvårdsledare Leda och fördela arbetet kring 

skogsvård och biobränsle: 

 Röjning 

 Plantering 

 Markberedning 

 Grot 

 

Godkänna fakturor  

från skogsvården, biobränsle 

och skogsbruksplanläggning 

 

Administration 

 

Kontrollerar skogsbruksplaner 

och ser till att de blir gjorda 

 

Debiterar skogsägare nya 

skogsbruksplaner  

Planering av skogsvård 
 
Hämta geografisk 
information:  

 Beståndets utseende  
 Uppfattning om 

skogsvården eller 
biobränsle är 
relevant 

 Areal av bestånd 
 Belägenheten 
 Gångavstånd och 

avstånd till väg 
 

Uppfattning om vilken 
skogsvårds- eller 
biobränsleåtgärd som 
förekommer i bestånd och 
om den är rimligt utförd av 
entreprenören 
 

Hämta geografisk 
information:  

 Beståndets 
utseende  

 Uppfattning om 
skogsvården eller 
biobränsle är 
relevant 

 Areal av bestånd 
 Belägenheten 
 Gångavstånd och 

avstånd till väg 

 
Uppfattning om vilken 
skogsvårds- eller 
biobränsle åtgärd som 
förekommer i bestånd och 
om den är rimligt utförd av 
entreprenören 
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Tabell 8: Skogsinspektorernas arbetsuppgifter, användning av 
skogsbruksplanen. 

Yrkesroll Arbetsuppgifter Användning av 
skogsbruksplanen 

Användning av 
skogsbruksplanen i störst 
omfattning 

Skogs- 
Inspektor 

Skoglig rådgivning  
Virkesanskaffning 
Personlig kontakt 
Sälja skogliga tjänster 
Slutredovisa objekt 
 
Administration  

 Skogsvård 

 Skoglig rådgivning 

 Virkes- 

Anskaffning 

 

Ruttplanera 

Helhetsansvar 

Skogliga frågor 

Göra traktdirektiv och 

beställning av entreprenör 
Åtgärdsförslag 

Skoglig rådgivning 
Virkesanskaffning 
Planering av åtgärder 
Åtgärdsförslag 
 
Är behjälplig vid: 

 Generationsskiften 
 Försäljning av 

skogsfastighet 
 
Läsa in sig på en ny 
skogsfastighet  
 
 
 

Skoglig rådgivning 
Virkesanskaffning 
Planering av åtgärder 
Åtgärdsförslag 

 
Skötsel- & miljöledarna arbetar med skogscertifiering och revisioner, men även 
med skogsskötsel- och miljöfrågor. De använder skogsbruksplanen väldigt sällan 
och om de använder den, är det när flera skogsbruksplaner och information 
slagits ihop över ett större geografiskt område. De kan även bli inkopplade när 
något misstag har begåtts gällande skogsskötsel- eller miljöfrågor på en enskild 
fastighet. De tittar sällan på enskilda skogsägares skogsbruksplaner (Tabell 9). 
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Tabell 9: Skötsel- & miljöledares arbetsuppgifter och användning av 
skogsbruksplanen. 

Yrkesroll Arbetsuppgifter Användning av skogsbruksplanen Användning av 
skogsbruksplanen i störst 
omfattning 

Skötsel- & 
miljöledare 

Skogscertifiering   

Revisioner 

Skogsskötselfrågor 

Miljöfrågor 

 

Upphandling av 

entreprenadtjänster 

Internutbildning 
 
Analyser över större 
geografiska områden 

Stöd vid certifieringsarbetet  
och vid revisioner 
 
Ihopslagning av flera skogsbruksplaner 
över ett större geografiskt område och 
används vid:  

 Budgetarbete 
 Sammanställning av 

skogstillståndet 
 

Stöd vid certifieringsarbetet 
 
Ihopslagning av flera 
skogsbruksplaner över ett 
större geografiskt område 
och används vid: 

 Samanställning av 
skogstillståndet   

3.1.2 Användning av skogsbruksplanens information  

 
Av de tillfrågade ansåg 91,7 % att de absolut använder sig av information om 
virkesförråd. Information om åtgärdsförslag används absolut av 83,3 % av de 
tillfrågade. Hälften svarade att de absolut inte använder information om 
medelhöjd. Informationen om grundyta används inte alls av 41,7 % av de 
tillfrågade (Tabell 10).  
 
Tabell 10: Användning av skoglig information i skogsbruksplanen. 

 Ja absolut 
(%) 

Ja i någon mån 
(%) 

Nej knappast 
(%) 

Nej 
absolut 
inte 
(%) 

Vet inte 
(%) 

Medelhöjd (m) 8,3  8,3  25,0  50,0  8,3  
Medeldiameter (cm) 16,7  33,3  8,3   33,3 8,3  
Virkesförråd (m3sk) 91,7  0,0   0,0   0,0  8,3  
Ålder (år) 58,3  16,7  8,3   8,3  8,3  
Grundyta (m2/ha) 16,7   25,0 8,3   41,7  8,3 
Stamantal (st./ha) 16,7  8,3   41,7   25,0  8,3  
Ståndortsindex och 
bonitet 

50,0  16,7  8,3   16,7  8,3  

Huggningsklass 33,3  41,7  0,0  16,7 8,3  
Beståndsareal (ha) 66,7  8,3  0,0  16,7 8,3  
Fuktighetsklass 25,0  58,3  8,3  0,0  8,3  
Målklass 66,7  25,0  0,0  8,3  0,0  
Trädslagsfördelning (%) 66,7  25,0 0,0  0,0  8,3  
Åtgärdsförslag 83,3  0,0  8,3  8,3  0,0  
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3.1.3 I vilken form används skogsbruksplanen  

 
Skogsbruksplanen används idag i Titan och Skogsägarplan (S-plan) 
programvaran av 25 % av de tillfrågade. 75 % av de tillfrågade använder planen i 
olika kombinationer som pappersform, applikation eller Skogsägarplan webb. 
 

3.1.4 Saknas någon information eller några funktioner i skogsbruksplanen? 

 
På frågan om vilken information respondenterna ansåg saknas i 
skogsbruksplanen angavs följande: 
 

 Laserskanningsmaterial 
 Bilddokumentation 
 Vissa uppgifter om fastigheten  
 Framtidsprognoser 
 Optimering av avverkningsvolymer 
 Lokalkännedom om naturvärden 
 Fasta punkter att orientera sig efter 

 
Vad gäller laserskanningsmaterial önskades flera olika typer av kartskikt att välja 
mellan som bl.a. markfuktighetskarta, beståndsdata, markskikt, terrängkarta/-
profil, lutning, gallringsbehov, virkesförråd och ädellövskog. 
 
Det önskades också bilddokumentation, för att tydligare kunna se hur olika 
bestånd ser ut, vilket också skulle göra det enklare att bedöma lämplig åtgärd.   
Det önskades också flera uppgifter om fastigheten: Uppgifter om vägarnas 
bärighet, uppskattade uttagsvolymer i slutavverkning och gallring, fördelade per 
trädslag, hänsyn vid val av slutavverkningsbestånd, utifrån vindriktningar. 
Skogsbruksplanen önskades ses mer utifrån ett fastighetsperspektiv och svara på 
frågor om t.ex. hur stor andel gran, tall och löv som finns inom ett område eller i 
vilken ordning bestånd ska slutavverkas.  
 
Skogsbruksplanen önskades vidare för framtidsprognoser. Önskat var att ha 
kartskikt, som visar på framtida utfall för olika handlingsalternativ. En annan 
önskan var att planläggarna bör utbildas i att optimera avverkningsvolymer som 
innebär att de ska föreslå slutavverkning på avverkningsmogna bestånd. Man ska 
kunna ge ett mer offensivt avverkningsförslag, ett högre alternativ och det ska 
ange vad som maximalt kan plockas ut ur en skogsfastighet. Genom detta ska 
skogsägaren kunna se potentialen med sin skogsfastighet.  
 
När det gäller lokal kännedom om naturvärden vore det önskvärt att beskriva 
dessa bättre och ange mer exakt var de förekommer på fastigheten. Det kan 
handla om punktobjekt som rovfågelbon, naturvärden eller kulturarv. Det 
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önskades också fasta punkter som skulle göra det enklare att orientera sig, då 
man vill utforska hur en ny skogsfastighet ser ut. 
 
Utöver den information som ansågs saknas, angav respondenterna även 
önskemål avseende skogsbruksplanens funktioner: 
 

 Ekonomisk del 
 Uppdateringsfunktioner 
 Skogsbruksplan i applikationsform och i andra system 
 Enklare sökverktyg 
 Skogsbruksplanens identitet 

 
Vad gäller den ekonomiska delen önskades en applikation för beräkning av 
kassaflöden och åtgärdskalkyler. Den skulle antingen integreras i 
skogsbruksplanen eller kompletteras i den digitala skogsbruksplanen. 
 
I applikationsform skulle planen kunna uppdateras och revideras direkt i fält, 
t.ex. beräkna volym direkt efter åtgärd. En önskan var att arbeta för att 
skogsbruksplanen skall vara aktuell över en längre tid. Här kan kompletterande 
information kunna läggas till som bara skogsägaren känner till, t.ex. kunskap om 
olika lokaler och naturvärden. I applikationsform skulle det också vara enkelt att 
ta fram olika sammanställningar/rapporter över en fastighet. Det skulle då bli 
lättare att överföra information mellan systemen och det skulle också vara 
samma information i alla system samtidigt. I Titan önskades beståndsuppgifter 
utformas så att man lättare kan se skillnader mellan olika bestånd vid olika 
åtgärder. 
 
Enklare sökverktyg önskades för t.ex. utsökningar av åtgärder och trädslag 
Vidare önskades funktioner för att slå ihop flera olika skogsbruksplaner så att 
information över ett större geografiskt område erhålls. Skogsbruksplanens 
identitet önskades bli mer hanterbar, t.ex. vid ihopslagning eller uppdelning vid 
fastighetsköp.  
 
Under intervjun presenterades för respondenterna också givna förslag på 
uppgifter som skulle kunna ingå i skogsbruksplanen. Av dessa ansåg 75 % att 
bärigheten på fastighetens vägar absolut skulle vara intressant att införa.  
Information om markens bärighetsklass ansåg 58,3 % absolut skulle vara 
intressant att införa.  Hälften av de tillfrågade ansåg att timmerkvalité inte alls 
var intressant. Inte alls intressant att införa ansåg 41,7 % uppgifterna massa- och 
timmerandel samt min och max diameter (Tabell 11). 
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Tabell 11: I vilken grad respondenterna ansåg följande uppgifter vara intressanta 
att införa. 

 Ja 
absolut 
(%) 

Ja i någon mån 
(%) 

Nej knappast 
(%) 

Nej absolut 
inte 
(%) 

Vet 
inte 
(%) 

Min och max diameter i 
bestånden   

8,3  25,0 25,0  41,7 0,0  

Markens bärighetsklass 58,3  25,0 16,7  0,0  0,0  

Timmerkvalité 8,3  33,3 8,3  50,0 0,0  

Massa- och Timmerandel 8,3  16,7 25,0 41,7 8,3  

Bärighet på fastighetensvägar 75,0  25,0  0,0  0,0  0,0  

Permanenta basvägar i varje 
bestånd 

50,0 16,7 0,0  33,3 0,0  

 

3.2 Skogsbruksplanens styrkor och svagheter idag  

3.2.1 Skogsbruksplanens styrkor 

 
På den öppna frågan om vilka styrkor respondenterna ansåg finnas i 
skogsbruksplanen angavs några aspekter: 
 
Det ansågs bra att skogsbruksplanen finns lättillgänglig i applikationsform. Den 
är lätt att ta med i fält, både för skogsägare och för tjänstemän. Dock är det bra 
att skogsbruksplanen också finns digitalt och i pappersform. Skogsbruksplanen 
är användarvänlig om den är aktuell och fungerar också bra som ett 
planeringsverktyg för skogsägaren. Planen är ett bra kommunikationsmedel och 
är lätt att kommunicera för skogsägare, vilket är särskilt viktigt för mindre aktiva 
skogsägare. Skogsbruksplanen kan användas för att lyfta enskilda skogsägares 
mål med skogsbruket och öka deras intresse, vilket också kan bidra till att de vill 
hålla planen uppdaterad. Ytterligare en styrka är åtgärdsöversikten, där man 
tydligt ser vilka åtgärder som föreslagits under en planperiod. Vidare kan 
skogsbruksplanen utgöra en historisk beskrivning av en fastighet om den förnyas 
kontinuerligt och de gamla planerna finns kvar i pappersformat. 
Skogsbruksplanernas rapporter är överskådliga och har också haft samma 
struktur under en längre tid. Man har lärt sig hur de ser ut och kan lätt läsa dem. I 
pappersform är kartskisserna överskådliga. Ytterligare en styrka är att i planen 
finns angivna områden som har höga naturvärden, vilket minskar risken att missa 
dem vid olika åtgärdsingrepp.   
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3.2.2 Skogsbruksplanens svagheter och förbättringsmöjligheter 
 
 
 
På den öppna frågan om vilka svagheter respondenterna ansåg finnas med 
skogsbruksplanen angavs några aspekter: 
 
Informationen är bristfällig i de fall hänsyn ska tas till vindriktningar i 
slutavverkningsbestånd. Vidare är föreslagna åtgärder vanligtvis alltför 
schablonmässiga. Det kan vara för bristfällig information om enskilda bestånd. 
Alla bestånd är inte homogena och t.ex. åtgärder och bonitet kan variera. En 
förbättringsmöjlighet skulle kunna vara att införa fler kommentarer om beståndet 
så att en mer ståndortsanpassad skötsel kan utföras. Det är för stor 
kvalitetsspridning på volymuppgifter och åtgärdsförslag. Fler mätningar kan 
göras för att komma fram till bra åtgärdsförslag.  
 
Några respondenter ansåg att skogsbruksplanen innehåller för många skogliga 
parametrar. Endast de viktigaste parametrarna skulle finnas med och då med ett 
enklare upplägg. Priset för en skogsbruksplan ansågs av några respondenter vara 
för högt och den borde bli mer kostnadseffektiv.  
 
Skogsbruksplanen blir inaktuell efter bara några år. Efter genomförda åtgärder är 
planen inte aktuell över en hel planperiod. Man bör alltså kunna uppdatera 
skogsbruksplanen efter de skogliga åtgärder som genomförts. Frågan är om 
skogsägare själva ska kunna uppdatera sina skogsbruksplaner eller om. Södra 
kan bidra med uppdatering till skogsägarna.  
 
Skogsbruksplanen är en avancerad produkt som uppfyller alla tänkbara mål. I 
vissa fall efterfrågas emellertid inte en sådan produkt, utan skogsägaren 
efterfrågar en förenklad variant. Skogsbruksplanen i webbutförande ansågs av 
någon respondent bli mer användarvänlig. Skogsbruksplanen bör dock inte bara 
vara digital utan också finnas i pappersform eller i annat system för kunna ta 
fram en historisk tillbakablick.  
 
Vad gäller åtgärdsförslag för slutavverkningsmogna bestånd ansåg flera 
respondenter att det ska föreslås slutavverkning istället för ingen åtgärd. Det 
önskades även vara enklare att välja ut ett geografiskt område med information 
från flera skogsbruksplaner för att kunna identifiera specifika åtgärder. Nu är det 
t.ex. inte möjligt att söka ut för virkesanskaffning på mer än en skogsbruksplan 
samtidigt.  
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3.3 Skogsbruksplanens kvalité  

 
Av de tillfrågade ansåg 66,7 % att kvalitén på beståndsareal och målklass absolut 
hade tillräckligt hög kvalité. 58,3 % ansåg att kvalitén på ålder absolut håller 
tillräcklig kvalité. Hälften av de tillfrågade visste inte om kvalitén på 
medelhöjden är tillräcklig. Av de tillfrågade ansåg 33,3 % att kvalitén på 
stamantal och 25 % att kvalitén på ståndortindex och bonitet knappast håller 
tillräckligt hög kvalité (Tabell 12). 
 
Tabell 12: I vilken grad respondenterna ansåg skogsbruksplanens information 
hålla tillräckligt hög kvalité.  
 Ja absolut 

(%) 

Ja i någon 

mån (%) 

Nej knappast 

(%) 

Nej 

absolut 

inte 

(%) 

Vet 

inte 

(%) 

Medelhöjd (m) 33,3 16,7 0,0  0,0 50,0 

Medeldiameter (cm) 41,7 16,7  8,3  0,0 33,3 

Virkesförråd (m3sk) 41,7 50,0 0,0  0,0 8,3  

Ålder (år) 58,3 25,0 0,0  0,0 16,7 

Grundyta (m2/ha) 50,0 16,7 0,0  0,0 33,3 

Stamantal (st./ha) 25,0 8,3  33,3  0,0 33,3 

Ståndortsindex och 

bonitet 

33,3 25,0 25,0  0,0 16,7 

Huggningsklass 33,3 33,3 16,7 0,0 16,7 

Beståndsareal (ha) 66,7 16,7 0,0  0,0 16,7 

Fuktighetsklass 41,7 33,3 0,0 0,0 25,0 

Målklass 66,7 16,7 0,0 0,0 16,7 

Trädslagsfördelning 

(%) 

41,7 41,7 8,3 0,0 8,3 

Åtgärdsförslag 33,3 41,7  8,3  0,0 16,7  

 
Respondenterna gav förslag på hur kvalitén på skogsbruksplanens information 
skulle kunna bli bättre. Med data från laserskanning skulle man bättre kunna se 
skillnader i bonitet, trädslag och medelhöjd inom ett bestånd. Utifrån det skulle 
det vara möjligt att ge förslag på mer ståndortsanpassad skötsel. Data från 
laserskanning kan generera markfuktighetskartan och mer information om 
markförhållanden. Om mer data från fjärranalys/laserskanning används behövs 
färre fältbesök och mätningar i skogen. 
 
Idag erhålls ett medelvärde på beståndsnivå.  Det skulle vara intressant att få mer 
detaljerad information om variationer inom bestånd, t.ex. avseende skogens 
täthet, trädslag, bonitet och åtgärdsbehov. Fler detaljerade kommentarer skulle 
också vara bra för bestånd med stora variationer.  
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Man önskar mer noggranna uppgifter om gallringsbestånd. Då skulle det vara 
möjligt att utgå från gallringsmallen och säkrare planera antalet gallringar.  
Gallringstidpunkt för äldre gallringar önskades också vara mer precisa. Mer 
tillförlitlig information önskades också om kulturvärden. 

3.3.1 Ytterligare kvalitetskrav  

 
41,7 % ansåg att det inte är aktuellt med ytterligare kvalitetskrav på den skogliga 
informationen. Lika stor andel ansåg att det skulle vara det (Figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Vad de tillfrågade ansåg om ytterligare kvalitetskrav på den skogliga 
informationen i skogsbruksplanen.  
 
Av de som ansåg att ytterligare kvalitetskrav borde ställas angav följande 
uppgifter i planen vara relevanta: 
 

 Föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen ska följa Södras skötselhandbok 
 

 Uppgift om medeldiameter bör vara av högre kvalité. Detta för att vara 
säker på stampris vid slutavverkning. Stampris är en köpform där 
skördaren gör volymmätning och ger ett pris per m3fub. Ett pris för varje 
träd beroende på trädslag, brösthöjdsdiameter och beståndets kvalité. 
Skördarmätningen följs upp och revideras (Södra 2015c).  
 

 Säkerställa volymer 
 

 Avsättningar av NO- och NS-bestånd ska säkerställas och kopplas mot 
certifieringsavtal 
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 All dokumentation och register tillhörande skogsbruksplanen ska hänga 
samman så att alla uppgifter nås i alla system 
 

 Det ska finnas mer stöd till uppföljning av planläggning 

3.3.2 Ny teknik  

 
Av de tillfrågad ansåg 92 % att ett alternativ för att erhålla högre kvalité på den 
skogliga informationen är att införa ny teknik. 8 % av de tillfrågade visste inte 
vad de ansåg i frågan. 
 
Respondenterna gav ett antal förslag på hur ny teknik skulle kunna införas. Ett 
sätt kan vara att använda skördardata och fjärranalysdata för att erhålla bättre 
information om terrängen. Denna information skulle också kunna användas för 
att beräkna bonitet. Skördardata skulle kunna användas för att få uppgifter om 
uttagsvolymer och grundyta m.m. 
 
Arbetet skulle kunna utföras effektivare med fjärranalysdata, t.ex. genom 
förtolkning av beståndsgränser. 
 
Ny teknik behövs för att erhålla en gemensam referensram. Med laserdata skulle 
data bli mer objektivt. En skogsbruksplan är idag till viss del en personlig 
tolkning av planläggaren. 
 

3.4 Skogsbruksplanens nya användningsområden  

 
Av de angivna förslagen på nya användningsområden för skogsbruksplanen 
ansåg 75 % att vägstandard på fastighetens vägar och 83,3 % att dikesstatusen 
absolut skulle vara med. 41,7 % ansåg att biobränslehantering och 33,3 % att 
lutningen/lutningens fördelning i bestånd absolut inte skulle vara med (Tabell 
13). 
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Tabell 13: I vilken grad respondenterna ansåg förslagen på nya 
användningsområden vara intressanta. 

 
Respondenterna gav också egna förslag på nya användningsområden. Dessa 
förslag överlappar delvis med de förslag som angavs för vad skogsbruksplanen 
ska innehålla för funktioner. 
 
Genom att slå samman flera skogsbruksplaner skulle det vara möjligt att göra 
analyser och utsökningar över större geografiska områden t.ex. ett helt 
verksamhetsområde eller ett skogsbruksområde. Utsökningar skulle då kunna 
göras av t.ex. olika trädslag, aktuella åtgärder som röjningar och gallringar, 
bestånd som uppfyller vissa kriterier utifrån beställningar från industrin 
(diametrar på massa och timmer), stamformer och trädhöjder. Det önskades 

 Ja absolut  
(%) 

Ja i någon mån 
(%) 

Nej knappast 
(%) 

Nej absolut inte 
(%) 

Vet inte 
(%) 

Viltanpassning. 
Skötselförslag för att 
minimera betningsskador 

41,7  8,3  33,3  16,7  0,0  

Vägstandad på fastighetens 
vägar. Ge underlag för 
bedömning av lastbilars 
framkomlighet 

75,0  16,7  0,0  8,3  0,0  

Permanenta avlägg. 
Information om lämpliga 
platser för avlägg, för att 
inte försämra kvalitén på 
virket 

33,3  41,7  0,0  25,0  0,0  

Dikestatus. Information om 
åtgärder behöver vidtas 

83,3  8,3  0,0  8,3  0,0  

Riskutsatta områden. För 
att förebygga skador av 
t.ex. snöbrott och vind. 

33,3 41,7  16,7 8,3  0,0  

Biomassa, hantering och 
planering av 
skogsbränsleuttag 

16,7  25,0  16,7  41,7  0,0  

Använda topografi (digitala 
höjdmodeller) för att kunna 
underlätta t.ex. 
ståndortsanpassad skötsel 

16,7  50,0  25,0  8,3  0,0  

Använda digitala kartor för 
att underlätta arbetet vid 
t.ex. traktplanering, 
operativ planering, 
förvaltning, 
skogsbruksplanläggning  

66,7  33,3  0,0  0,0  0,0  

Möta industrins beställning 
av virke på bästa sätt 

33,3  8,3  33,3  25,0  0,0  

Information om lutningen, 
lutningens fördelning i 
bestånd 

33,3  16,7  16,7  33,3  0,0  
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lättare att se vilka åtgärder i skogsbruksplanen som är genomförda och vilka som 
inte är genomförda. Ytterligare en önskan var att kunna traktplanera i 
skogsbruksplanens applikationsform och därvid också få hjälp av olika 
laserskanningsmaterial. Det föreslogs finnas en ekonomisk del för 
kassaflödesanalyser och kalkylering av åtgärdsförslag. 
 

3.4.1 Skogsbruksplanens utformning i framtiden 

 
25 % av de tillfrågade ansåg att framtidens skogsbruksplan ska vara digital. 75 % 
ansåg att den ska vara en kombination av en webbaserad och digitalform. 
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4. Diskussion och slutsatser 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Skogsbruksplanen idag 

 
Totalt intervjuades 12 tjänstemän om fem olika yrkesroller på Södra Skog. Idag 
har dessa yrkesroller varierande arbetsuppgifter och följaktligen använder de 
också skogsbruksplanen för olika syften och i olika omfattning (Tabell 5-10). 
Skogsinspektorerna använder skogsbruksplanen mest av de intervjuade 
yrkesrollerna och skötsel- och miljöledarna samt produktionsledarna minst. 
Vanliga användningsområden för skogsbruksplanen idag bland respondenterna 
var underlag för strategi- och budgetvolymer, virkesanskaffning, skoglig 
rådgivning, planering av skogsvård, biobränslehantering och skötselåtgärder, 
som stöd vid certifieringsarbete, för beskrivning av skogen över större 
geografiska områden samt hämta skoglig information (Tabell 5-10).  
 
Då skogsbruksplanen används till olika arbetsuppgifter används även den 
skogliga informationen i planen i olika omfattning. Virkesförråd och 
åtgärdsförslag var dock variabler som 91,7 % respektive 83,3 % av 
respondenterna ansåg vara mycket viktiga. Medelhöjd var den variabel som såg 
ut att användas i minst utsträckning (Tabell 10).   
 
Vad gäller kvalitén på den skogliga informationen i skogsbruksplanen ansåg 66,7 
% av respondenterna variablerna beståndsareal och målklass ha tillräckligt hög 
kvalité.  Stamantal, ståndortsindex och bonitet var variabler som inte hade 
tillräckligt hög kvalité (Tabell 12). Av de mest använda variablerna virkesförråd 
och åtgärdsförslag ansåg 41,7 % respektive 33,3 % av respondenterna att de höll 
hög kvalité. 
 
Det var en förhållandevis stor andel som inte viste om kvalitén på den skogliga 
informationen hade tillräckligt hög kvalité. Exempelvis visste inte hälften av 
respondenterna om variabeln medelhöjd hade tillräckligt hög kvalitet (Tabell 
12). Medelhöjden var också den variabel som användes i minst utsträckning 
(Tabell 10).  
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När det gäller kvalitén på den skogliga informationen i skogsbruksplanen följer 
Södra idag upp den genom två olika kvalitetssystem. Ett mindre system med 
subjektivt utlagda provytor och ett större system med både objektivt och 
subjektivt utlagda provytor. I båda systemen undersöks t.ex. huggningsklass, 
beståndsindelning och åtgärdsförslag. Södra har även ett tredje indirekt 
kvalitetssystem för nya skogsbruksplaner. Här kontrolleras kvalitetskraven och 
kopplingen mot certifieringsavtalen (Steen 2015). 
 
Styrkor som flera respondenter lyftes med dagens skogsbruksplan var att den är 
lättillgänglig, översiktlig och att den kan fungera som en historisk beskrivning av 
en skogsfastighet. Skogsbruksplanen ansågs användarvänlig och som ett bra 
kommunikationsmedel gentemot skogsägarna. 
 
Flera respondenter ansåg att en svaghet med dagens skogsbruksplan var att den 
snabbt blir inaktuell, att det inte finns någon kontinuerlig uppdatering eller 
utsökningsmöjligheter. En annan svaghet som flera respondenter nämnde var att 
det är för många skogliga parametrar och åtgärder. Åtgärdsförslagen anges 
vidare alltför beståndsvis och schablonmässigt. Skogsbruksplanen ansågs även 
vara en dyr och avancerad produkt. Man ansåg även att webbutförandet är för 
svår att använda och ytterligare en svaghet var att det inte föreslå någon åtgärd i 
avverkningsmogen skog. 
 

Av respondenterna använder 25 % skogsbruksplanen idag i Titan och i 
Skogsägarplan programvaran. Majoriteten, 75 % använder den i olika 
kombinationer av applikation, papper och Skogsägarplan webb.  

4.1.2 Utveckling av skogsbruksplanen 

Utifrån respondenternas svar, vilka möjliga sätt finns då för Södra att utveckla 
skogsbruksplanen? Det som upplevdes av flera respondenter saknas idag var 
laserskanningsmaterial (markfuktighetskarta, terrängkarta, etc.). Någon 
respondent önskade mer bilddokumentation i planen. Vidare önskades 
framtidsprognoser (utfall för olika handlingsalternativ), lokalkännedom om 
naturvärden och fasta punkter att orientera sig efter. Av respondenterna ansåg 
även 75 % att det skulle vara intressant att införa information om vägars 
bärighetsklasser och 58 % ansåg att det skulle vara intressant att införa 
information om markens bärighetsklass (Tabell 11). Information om vägars och 
markens bärighet är t.ex. relevant i den operativa planeringen av vilken tidpunkt 
på året olika bestånd kan avverkas och gallras samt i traktplaneringen för att 
undvika körskador. Något som framkom var också att uppgifter om enskilda 
bestånd ibland upplevdes bristfällig. I heterogena bestånd kan t.ex. fler 
kommentarer skrivas och fler mätningar göras så att en mer ståndortsanpassad 
skötsel kan utföras. 
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Att använda laserskanningsmaterial skulle också vara ett sätt att förbättra 
kvalitén på informationen i skogsbruksplanen. Och ny teknik, som 
fjärranalysdata och skördardata, var också något som 92 % av respondenterna 
ansåg vara ett sätt att både förbättra kvalitén och göra arbetet mer effektivt. 
Genom den nya tekniken kan dessutom ytterligare data insamlas effektivt som 
beståndsgränser, bonitetsuppgifter, volymer och grundytor. Att fundera på är 
kostnaden för den nya tekniken och datainsamlingen. Att utvärdera det mot det 
faktiska behovet.  
 
Avseende kvalitetsaspekten ansåg också 41,7 % att det skulle införas ytterligare 
kvalitetskrav på den skogliga informationen i skogsbruksplanen (Figur 2). Idag 
finns det kvalitetskrav för volym, ståndortsindex och ålder (Johansson 2011). 
Ytterligare uppgifter som ansågs skulle kunna kvalitetssäkras var 
åtgärdsförslagen att de skall följa Södras skötselhandbok, medeldiameter, samt 
avsättningar NO- och NS-bestånd. Säkrare värden på medeldiametrar är särskilt 
intressant i de fall köpformen stampris används. En kvalitetssäkrande åtgärd 
skulle också vara att erhålla mer stöd till uppföljning av planläggningsarbetet.  
 
Respondenterna angav ett antal funktioner som upplevdes saknas idag i 
skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen skulle enligt flera respondenter kunna 
utvecklas genom att införa en ekonomisk applikation för beräkning av 
kassaflöden och åtgärdskalkyler. Ytterligare att införa är enkla sökverktyg för 
sökning av t.ex. trädslag och åtgärder (både på fastighetsnivå och över större 
geografiska områden) samt enligt någon respondent verktyg för hantering av 
skogsbruksplaners identitet. 
 
Ett problem med dagens skogsbruksplan är att den snabbt kan bli inaktuell och 
efter vidtagna skötselåtgärder inte stämmer en hel planperiod. Det önskades vara 
möjligt att hålla skogsbruksplanen uppdaterad. Södra har lanserat 
uppdateringsmöjligheter av skogsbruksplaner via webben och detta skulle då 
kunna vara en lösning på att bibehålla planer aktuella (Södra 2015d). Detta 
skulle kunna innebära att skogsbruksplanen inte, som idag, behöver förnyas var 
10:e år. Mer tillförlitliga bedömningar och förslag skulle då t.ex. av Södras 
personal kunna göras av t.ex. skötselåtgärder och tidpunkter för åtgärder. Vad 
gäller gallringsbestånd skulle också kunna införas beståndsvis automatiserad 
gallringsuppföljning (Hannrup m.fl. 2015). Genom att automatisera 
gallringsuppföljningen kan ny information i skogsbruksplanen flyttas över till 
bestånd där gallringsåtgärder genomförts. Södras skogsbruksplan finns idag även 
i applikationsform. Här undersöks om det kan vara möjligt att beställa skogliga 
åtgärder via applikationen och om åtgärder och aktiviteter kring dessa kan bli 
mer tillgängligt för skogsägarna (Wernersson 2015). 
 
Av respondenterna ansåg 75 % att framtidens skogsbruksplan ska vara en 
kombination av en webbaserad plan och en digital plan. Det framkom dock även 
att en av skogsbruksplanens styrkor idag var att den kan utgöra en historisk 
beskrivning av en fastighet, i de fall gamla planer finns kvar i pappersformat 
eller i andra system.  
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Enligt Petersson (2014) skulle skogsbruksplanen kunna utvecklas för fler 
användningsområden. I den här studien presenterades ett antal förslag på nya 
användningsområden för respondenterna. 83 % av respondenterna ansåg att 
information om dikesstatusen på en fastighet absolut kunde vara intressant i en 
skogsbruksplan. Vidare ansåg 75 % av respondenterna att vägstandarden på 
fastighetens vägar skulle vara intressant (Tabell 13). Intresse fanns också för att 
använda skogsbruksplanen som stöd för viltanpassning samt genom digitala 
kartor som verktyg för t.ex. operativ planering och traktplanering. En möjlighet 
skulle också kunna vara att upprätta en skogsbruksplan och en förvaltningsplan 
för viltförvaltning.    
 
Man kan fråga sig hur framtidens skogsbruksplan kommer att se ut. Kan det 
också vara möjligt att t.ex. upprätta skogsbruksplaner med flytande 
beståndsgränser för att göra skötselåtgärder mer ståndortsanpassade. Kan man 
planera över fastighetsgränserna för optimering av avverkningsvolymer och 
maskintransporter inom ett område.  
 

4.2  Metoddiskussion 

 
I studien valdes att genomföras intervjuer med 12 respondenter. För att erhålla 
ett mer tillförlitligt resultat skulle fler intervjuer med samma upplägg, på fler 
verksamhetsområden kunna genomföras. Ett alternativ att erhålla fler svar kan 
också vara att genomföra en enkätstudie omfattande all personal som jobbar med 
skogen inom den skogliga verksamheten. Om det genomförts en enkätstudie 
hade troligtvis svarsfrekvensen blivit lägre och svaren på frågorna mer 
kortfattade. Då hade troligtvis även påminnelser behövts skickas ut till de 
utvalda respondenterna. 
 
Styrkan med studien är att alla respondenter som tillfrågades kunde intervjuas 
som planerat. Det resulterade i att alla yrkesroller och flera delar av den 
operativa verksamheten täcktes in. Från plantering till slutavverkning, men även 
arbetet med skogsskötsel- och miljöfrågor. Resultatet bedöms därmed kunna 
generaliseras till andra verksamhetsområden inom Södra. 
 
Svaren på frågorna var relativt lika varandra med vissa personliga skillnader 
beroende på, arbetslivsfarenhet och yrkesroll. 
 
Det kan inte uteslutas att intervjuaren kan ha misstolkat svar som erhållits från 
respondenterna. Några frågor var svåra att svara på. En var frågan om nya 
användningsområden för skogsbruksplanen. Här gällde att tänka lite utanför 
boxen. Ytterligare en svår fråga var den om vilken/vilka arbetsuppgifter 
skogsbruksplanen används till och i vilka arbetsuppgifter skogsbruksplanen 
används till i störst omfattning. Ytterligare någon fråga hade kunnat vara med 
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om hur man kan säkerställa kvalitén på den informationen som finns i 
skogsbruksplanen.  
 

4.3 Förslag på ytterligare studier 

 
När det gäller skogsbruksplaner behövs det nytänkande och man skulle kunna 
utforma dessa mer flexibelt. Skogforsk har utvecklat ett nytt plankoncept som 
går under namnet skogsägarpaketet. Det innebär att skogsbruksplanerna är mer 
flexibla och individuellt anpassade till olika skogsägare och är lätta att 
uppdatera. Genom detta plankoncept skulle skogsägarna kanske bli mer 
intresserade och välja en skogsbruksplan som passar bättre för deras 
skogsfastighet (Sonesson m.fl. 2005). En möjlig studie är då att undersöka om 
skogsbruksplaner skulle kunna utvecklas utifrån detta koncept, ett 
skogsägarpaket som är anpassat till Södra. 
 
Studier skulle kunna göras på hur skogsbruksplaner kontinuerligt kan hållas 
uppdaterade. Södra har lanserat konceptet att skogsägare skall kunna uppdatera 
sin skogsbruksplan via webben. Hur ska detta i så fall gå till i praktiken?  
 
Vilka möjligheter kan finnas för att använda skogsbruksplanen som ett 
planeringsverktyg i fält och för att upprätta traktdirektiv effektivare och mer 
överskådligt? 
 
Kan det vara möjligt att utveckla två olika skogsbruksplaner: en för skogsägare 
och deras behov och en för den skogliga personalen och deras behov? För detta 
skulle också behöva undersökas närmare vad skogsägarna faktiskt har för behov 
av information i sina planer. 

 4.4 Slutsatser 

 
Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg för såväl skogsägare som personal hos 
Södra i arbetet med rådgivning, planering och inköp. Studien visar att dagens 
skogsbruksplan både har sina styrkor och svagheter och därmed att det också 
finns en utvecklingspotential. I arbetet med att utveckla den bör dess styrkor 
bibehållas samtidigt som svagheterna minskas. Styrkor som nämndes var 
lättillgänglighet, användarvänlighet, ett bra kommunikationsmedel och 
möjligheten att beskriva historiken. 
 
I studien intervjuades 5 olika yrkesroller med olika arbetsuppgifter. Dessa hade 
därmed också lite olika behov av vilken information skogsbruksplanen ska 
innehålla och hur den ska vara utformad. Några utvecklingsmöjligheter som 
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nämndes var funktioner för kontinuerlig uppdatering, ekonomiska kalkyler och 
utsökningar samt mer detaljerad information om heterogena bestånd.  
 
Skogsbruksplanens uppgifter ansågs vara av varierande kvalitét. Mindre än 
hälften av respondenterna ansåg att de mest använda uppgifterna virkesförråd 
och åtgärdsförslag höll hög kvalitét. Majoriteten av respondenterna såg 
potentialen i ny teknik såsom data från laserskanning, vilket skulle kunna vara ett 
sätt att förbättra kvalitén i skogsbruksplanerna. Ungefär hälften av 
respondenterna uppgav också att ytterligare kvalitetskrav kunde införas för att 
säkerställa skogsbruksplanens kvalité.  
 
Utifrån respondenternas svar kan det vara intressant att i skogsbruksplanen 
införa information om vägars och markens bärighetsklasser. Ytterligare områden 
som majoriteten ansåg intressant var att införa information om vägstandarder för 
fastighetens vägar och information om dikesstatus.  
 
Resultaten visar att framtidens skogsbruksplan skulle kunna utformas så att den 
både är webbaserad och digital. Den bör även vara användarvänlig för såväl 
tjänstemän som skogsägare.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågorna  

 
Vilken skoglig information och funktion i skogsbruksplanen behövs, som 
inte finns tillgänglig idag? 

  
1) Vilken är din tjänstespecifikation? 

 
2) Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst? 

 
3)I vilken/vilka arbetsuppgifter använder du dig av skogsbruksplanen? 

 
4)I vilken arbetsuppgift används skogsbruksplanen i störst omfattning? 
 
5) I vilken grad anser du att du använder följande information i 
skogsbruksplanen? 

 
 
 
 

 Ja absolut Ja i någon 
mån 

Nej knappast Nej absolut 
inte 

Vet 
inte 

Medelhöjd (m)      

Medeldiameter (cm)      

Virkesförråd (m3sk)      

Ålder (år)      

Grundyta (m2/ha)      

Stamantal (st./ha)      

Ståndortsindex och bonitet      

Huggningsklass      

Beståndsareal (ha)      

Fuktighetsklass      

Målklass      

Trädslagsfördelning (%)      

Åtgärdsförslag      
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6)I vilken form använder du skogsbruksplanen idag?  

o papper 
o S-plan webb (med och utan redigerafunktionalitet vilket är 

behörighetsstyrt)   
o App 
o Kombination 
o Annat 
 

7)I din skogliga tjänst, vilken information anser du ska finnas i 
skogsbruksplanen, som inte finns idag? 
 
8) I vilken grad anser du att följande information ska finnas med i 
skogsbruksplanen? 

 
Vilka styrkor och svagheter ser tjänstemännen med dagens 
skogsbruksplan? 
 
9 a)Vilka svagheter finns det med dagens skogsbruksplan? 
 
9 b) Vilka styrkor finns det med dagens skogsbruksplan? 
 
 
Anser tjänstemännen att skogsbruksplanens skogliga information håller 
tillräckligt hög kvalité idag? Vilken/vilka uppgifter skulle behöva förändras 
och i så fall hur?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ja absolut Ja i någon 
mån 

Nej knappast Nej absolut 
inte 

Vet inte 

Min och max diameter i 
bestånden   

     

Markens bärighetsklass      
Timmer-kvalité      
Massa- och Timmer-
andel 

     

Bärighet på 
fastighetensvägar 

     

Permanenta basvägar i 
varje bestånd 
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10 a) I vilken grad anser du att skogsbruksplanens information håller tillräckligt 
hög kvalité?  

 
10 b) Om inte - hur skulle man kunna förbättra kvalitén? 

 
11 a) Skulle ett alternativ kunna vara att införa data från ny teknik (t.ex. 
fjärranalysdata, skördardata eller annat) för att få högre kvalité på den skogliga 
informationen?  

o Ja  
o Nej  
o Vet inte 
o Annat 

11 b) Om ja - på vilket sätt? 
 

12 a) Anser du att man ska införa ytterligare kvalitetskrav på den skogliga 
informationen i skogsbruksplanen? 

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

12 b) Om ja – på vilken/vilka av planens uppgifter bör man sätta ytterligare 
kvalitetskrav på hur skulle det i så fall se ut? 

 Ja absolut Ja i någon 
mån 

Nej knappast Nej absolut 
inte 

Vet 
inte 

Medelhöjd (m)      

Medeldiameter (cm)      

Virkesförråd (m3sk)      

Ålder (år)      

Grundyta (m2/ha)      

Stamantal (st./ha)      

Ståndortsindex och bonitet      

Huggningsklass      

Beståndsareal (ha)      

Fuktighetsklass      

Målklass      

Trädslagsfördelning (%)      

Åtgärdsförslag      
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Kan utvald skogsägarförening utnyttja skogsbruksplanen och dess 
information till andra användningsområden än vad den gör idag?  
 
13 a) I vilken grad anser du att nedanstående användningsområden skulle vara 
intressanta för framtidens skogsbruksplan? 
 

 

 Ja absolut Ja i någon 
mån 

Nej 
knappast 

Nej absolut 
inte 

Vet inte 

Viltanpassning. 
Skötselförslag för att 
minimera betningsskador 

     

Vägstandad på fastighetens 
vägar. Ge underlag för 
bedömning av lastbilars 
framkomlighet 

     

Permanenta avlägg. 
Information om lämpliga 
platser för avlägg, för att 
inte försämra kvalitén på 
virket 

     

Dikestatus. Information om 
åtgärder behöver vidtas 

     

Riskutsatta områden. För att 
förebygga skador av t.ex. 
snöbrott och vind. 

     

Biomassa, hantering och 
planering av 
skogsbränsleuttag 

     

Använda topografi (digitala 
höjdmodeller) för att kunna 
underlätta t.ex. 
ståndortsanpassad skötsel 

 

 

 

    

Använda digitala kartor för 
att underlätta arbetet vid 
t.ex. traktplanering, operativ 
planering, förvaltning, 
skogsbruksplanläggning  

     

Möta industrins beställning 
av virke på bästa sätt 
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13 b) Har du förslag på nya användningsområden för skogsbruksplanen områden 
som du inte använder skogsbruksplanen till i dag? 

 
 
14) Hur anse du att framtidens skogsbruksplan ska vara utformad i relation till 
dina arbetsuppgifter? 

o Analog 
o Digital  
o Webbaserad 
o Kombination 
o Annat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ska man införa lutning för 
att se hur lutningen är 
fördelad i bestånden 
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