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Sammanfattning 
Hela världen står inför stora klimatförändringar där beroendet av fossila bränslen ska 
minskas. Därför har skogen på senare år fått en växande och betydande roll som 
värmekälla vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Genom att ta tillvara 
på grot (GRenar Och Toppar) vid slutavverkningar bidrar skogsägaren med förnybar 
energi från sin skog. Sverige har med hjälp av Kommissionen mot oljeberoende 
(2006) satt upp mål, att den uttagna bioenergin direkt från skogen ska öka med 20 
TWh fram till 2020. Sortimentet grot förväntas stå för den största ökningen eftersom 
potentialen anses stor. 

Denna studie som behandlar attityder gällande uttag av grot vid slutavverkningar har 
utförts i form av en enkätundersökning som skogsägare och skogsinspektorer 
anställda inom Södra har besvarat. I studien undersöks vilka attityder som råder 
gällande uttag av grot och om det finns skillnader mellan skogsägarnas och 
inspektorernas attityder. Samt om det behövs en attitydförändring för att målen ska 
uppnås och vilka effekter på samhället som attityderna kan ge.  

Undersökningen visar att det är oron för näringsuttag från skogen samt risken för 
körskador som är de största faktorer som gör att skogsägare har en negativ attityd 
gällande grotuttag vid slutavverkning. Studien påvisar vikten av att  kunskapsnivån 
och förtroendet för inspektorn behöver öka hos skogsägarna gällande grotuttag och 
dess effekter, samt vilka åtgärder som kan motverka eventuella negativa effekter som 
kan uppkomma. 

En tydlig skillnad mellan skogsägarnas och skogsinspektorernas åsikter är att 
inspektorerna tror att det är lönsamheten som är det största hindret när skogsägaren 
beslutar om uttag av grot ska göras. En annan är de olika uppfattningarna om 
inspektorns inflytande och påverkandegrad gällande beslut om uttag där skogsägarna 
anser att inspektorn har en lägre påverkan än vad inspektorerna själva anser att de 
har. Både skogsägare och inspektorer är överrens om att lönsamheten är låg och att 
lagringstiderna är långa vid grotuttag. 

En attitydförändring gällande grotuttag behövs för att säkra framtida potentiella 
uttag, främst bland de personer som inte tidigare gjort grotuttag vid slutavverkning. 
Ökade priser och effektivare lagringshantering samt ett förbättrat informationsflöde 
skulle ge en positivare syn på grot som kan leda till ökade grotuttag. De 
konsekvenser som attityderna kan ge är att det inte blir tillräckliga mängder grotuttag 
och att de mål Sverige sätter upp i framtiden därmed  inte kan nås.   
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Summary 
The world is facing major climate change where dependency out of fossil fuels 
should be reduced. Therefore, the forest has taken a growing and significant role as a 
source of bioenergy in recent years, which contributes to the reduction of greenhouse 
gases. Extraction of logging residues during the final harvest of the forest, the forest 
owners contribute with renewable energy from the forest. Sweden has, with help of 
the Commission of Oil Independence (2006) set up some goals to work for; the 
bioenergy direct from forests will increase by 20 TWh by 2020. Logging residues 
represents the largest increase since the potential is considered high. 

This study concerns the attitudes regarding the collection of logging residues during 
the final harvest. The survey has been done as a questionnaire which has been 
answered by forest owners and employees from a company. This study investigated 
the attitudes regarding the collection of logging residues, there are differences 
between forest owners and employees' attitudes. A change of attitude is needed to 
secure the future collection of logging residues. 

The survey shows that the major obstacles that gives negative attitudes of logging 
residues is the concern about the nutrient removal from the forest and damage dealt 
by machinery. The study demonstrates the importance of knowledge, and the needs 
to increase the forest owners knowledge about logging residues and its effects. 

A clear distinction between forest owners and employees views is that the employees 
believe that it is profitability that is the biggest obstacle when the forest owner 
decides if the extraction of the logging residues should be done. Another distinction 
is the different views of however the employees has influence and impacts or not 
when it comes to make decisions. They agreed that the profitability is low and 
storage periods are long regarding logging residues. 

A change of attitude concerning logging residues is needed to secure the future 
potential, mainly among those who not previously has made a decision about 
collecting logging residues. Increased prices and more efficient storage management 
and an improved flow of information would give a more positive view of collecting 
logging residues that may lead to increased collections. Impact´s that the attitudes 
can give is that there will not be sufficient quantities of logging residues in the future 
and that the goals that Sweden has set up for the future cannot be reached. 
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Abstract [sv] 
Skogen har under lång tid använts som värmekälla. Genom att ta tillvara på grot 
(GRenar Och Toppar) vid slutavverkningar bidrar skogsägaren med förnybar energi 
som minskar beroendet av fossila bränslen. Denna studie behandlar attityder gällande 
uttag av grot vid slutavverkningar. Studien utfördes som en enkätundersökning bland 
skogsägare och skogsinspektorer anställda inom Södra.  

Studien visar att det är oron för näringsuttag från skogen och risk för körskador som 
är de största faktorer som gör att skogsägare har en negativ attityd gällande grotuttag 
vid slutavverkning. Studien påvisar vikten av att  kunskapsnivån behöver öka hos 
skogsägarna gällande grotuttag och dess effekter.  

En attitydförändring gällande grotuttag behövs för att säkra framtida potentiella 
uttag. De konsekvenser som attityderna kan ge är att det inte blir tillräckliga mängder 
grotuttag och att de mål Sverige sätter upp i framtiden därmed inte kan nås. 

Nyckelord: grot, attityder, energi/klimat politik, Sverige  

 

Abstract [en] 
Forests have been used as an energy source for a long time. By taking advantage of 
logging residues at final harvesting, the forest owners contribute with renewable 
energy that reduces dependence of fossil fuels. This study concerns the attitudes 
regarding the collection of logging residues. The study was conducted as a survey 
which was answered by forest owners and employees that work with counseling 
regarding forestry. 

The survey shows that the major obstacles that gives negative attitudes of logging 
residues is the concern about the nutrient removal from the forest and damage dealt 
by machinery. The study demonstrates the importance of knowledge, and the needs 
to increase the forest owners knowledge about logging residues and its effects. 

A change of attitude concerning logging residues is needed to secure the future 
collection of logging residues. The impact that attitudes can give is that there will be 
insufficient quantities of logging residues in the future. 

Keywords: logging residues, attitudes, energy/climate politics, Sweden 
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Begrepp och definitioner 
Biobränsle – “bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått 
kemisk eller biologisk process eller omvandling. Det kan även ha använts för andra 
ändamål tidigare. Biobränsle kan exempelvis vara pellets, spån och briketter. Kol och 
olja räknas dock inte dit.“ (Skogsencyklopedin 2014) 

Bioenergi – “energi som utvinns genom förbränning av biomassa, eller annan direkt 
eller indirekt omvandling av biomassas energiinnehåll.” (Skogsencyklopedin 2014) 

Biomassa – “levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa 
grad omvandlats kemiskt.” (Skogsencyklopedin 2014) 

Skogsbränsle – “trädbiomassa som används som bränsle utan tidigare användning. 
Bränsle från t.ex. rivningsvirke ingår inte. Primärt skogsbränsle är virke, grot (grenar 
och toppar), stubbar, energiträddelar och energived, som uttas som energiråvara 
direkt ur skogen (jfr barkbränsle, energiskogsbränsle, biobränsle, trädbränsle). 
Sekundärt skogsbränsle utgörs av biprodukter från skogsindustrin (t.ex. bark, flis och 
sågspån).” (Skogsencyklopedin 2014) 

GROT – “förkortning för ”GRenar Och Toppar”. Grot är en vardaglig benämning på 
avverkningsrester som ofta tas ut som skogsbränsleråvara efter en gallring eller 
slutavverkning, ibland även benämnt som hyggesavfall” (Skogsencyklopedin 2014) 

Respondent – Den person som svarar på en eller flera frågor, i detta fall är det de 
personer som svara på enkäten 

TWh – En watttimme är 1 W under en timme. Watt är en den enhet som effekt mäts 
i. Terra är ett prefix som motsvarar 1012. 1 TWh = 1012 Wh (Energimyndigheten 
2014) 

m³fub – Fastkubikmeter under bark, bark och topp ej medräknat (Skogsstyrelsen 
2016a) 

m³fpb – Fastkubik på bark, barken medräknad men inte toppen (Skogsstyrelsen 
2016a) 

m³sk – Skogskubikmeter, hela stammens volym ovan stubbskär med bark och topp. 
(Skogsstyrelsen 2016a) 

m³s – Kubikmeter stjälpt mått, totalvolym för virke (grot,flis mm) och luft i en hög. 
(Skogsstyrelsen 2016a)  
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1. Introduktion 
Sverige är ett land som har gott om skog, faktiskt så mycket att Sverige räknas 
som ett av världens skogsrikaste länder i förhållande mellan skogsmarksareal 
och folkmängd (Skogsstyrelsen 2016b). Utav 41 miljoner hektar land är 23 
miljoner hektar täckt av skog vilket motsvarar 56 % av landytan (Skogsstyrelsen 
2016b) Enligt Skogsstyrelsen (2014) är ca 50% av skogen  ägd av enskilda 
ägare, dvs privatpersoner. Virkesförrådet i Sveriges skogar når upp till 3 miljoner 
skogskubikmeter och tillväxten är idag högre än den andel som avverkas 
(Skogsstyrelsen 2016c). 
 
Sverige och resten av världen står inför stora klimatförändringar. Skogen har en 
viktig roll i klimatfrågan och kan bidra till att minska växthusgaserna genom att 
producera biobränslen som ersätter de fossila bränslerna (Skogsstyrelsen 2016d). 
Skogsbränsle är ett växande sortiment och får allt större betydelse för 
skogsbruket och vårt samhälle och ingår därför i ett av Sveriges 
branschgemensamma mål där syftet är att uttagen av skogsbränsle ska öka. 
Skogsindustrierna har kartlagt hur mycket biobränsle som producerats, tas ut från 
skogen och hur mycket det potentiellt går att ta ut i framtiden. Skogsindustrierna 
(2014) anser att dagens uttag av skogsbränslesortimentet grot (GRenar Och 
Toppar) går att fördubbla.  
 
För att Sverige ska klara av att uppfylla de mål som är uppsatta behövs det fler 
undersökningar kring hur privata skogsägare ställer sig till ett ökat uttag av 
skogsbränsle eftersom cirka hälften utav Sveriges skogar ägs privat. Skogsägarna 
är nyckeln till att målen uppfylls då deras attityder gentemot grot i stort sett är 
den faktorn som styr mängden grot som tas ut från skogen. Fler studier hur 
skogsägarnas attityder kan påverkar mängden levererad grot i framtiden behövs 
och är en intressant aspekt då deras vilja, engagemang och intresse kan ha en 
avgörande roll. 
 
En tidigare undersökning i Sverige skriven av Spånberger & Swartström (1986)  
, om privata skogsägares attityder till leveranser av skogsbränsle i form av en 
intervjuundersökning där resultatet visade att 47 % av en grupp av skogsägare 
som aldrig tidigare sålt skogsbränsle, kan tänka sig att göra det i framtiden om 
priset är acceptabelt. Studien visar att en vilja att leverera skogsbränsle återfinns 
hos privata skogsägare med hänsyn till vissa begränsningar som tex 
skogsmarksarealen, priset och storlek på avverkningen. 
 
Med avseende på begränsningarna som skogsägarna framhäver behövs det fler 
studier för att kunna identifiera i vilka grupper hos skogsägarna där 
grotleveranserna potentiellt går att öka. Dessa studier behöver göras i nuläget för 
att i tid kunna göra eventuella åtgärder.  
  



2 
Johansson & Thomasson 

1.1 Biobränsle från skogen 

Biobränslen är ett brett och stort begrepp. Enligt Svensk Standard (2000) 
delas biobränslebegreppet upp i olika områden, se Figur 1. Ett av de största 
områdena är trädbränslen. Inom trädbränsle ingår skogsbränslen, vilket i sin 
tur omfattar rundved, biprodukter och avverkningsrester. Rundved och 
avverkningsrester betecknas som primära skogsbränslen. Grot hamnar under 
kategorin avverkningsrester.  

 

 
Figur 1:  Figuren visar var grot härstammar ifrån. Källa (Svensk Standard 2000) 

Skogen är en källa till biobränslen. En viktig faktor i skogsbrukets 
effektivitet är att trädets delar används på rätt sätt. Vid en slutavverkning 
kan en trädstam delas upp i timmer som sågas till virke i sågverken och i 
massaved som i massabruken används för att tillverka bland annat papper. 
Ett tredje sortiment som uppstår vid avverkning är grot. Det är grenar och 
toppar som faller ut vid avverkningarna och lämnas antingen kvar på hygget 
eller plockas ut som det tredje sortimentet (Skogsindustrierna 2014). 
Skogsbränsleuttag idag består i första hand utav grenar och toppar vid 
slutavverkningar men förekommer även vid gallring och röjningar. Förutom 
grenar och toppar så kan även skadad stamved och massaved användas till 
energiförbränning (Egnell 2013).  
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1.2 Energipolitik och klimatpolitik 

I dagens nutida samhälle är det stort fokus på miljön och förnyelsebara 
energikällor som ska generera så låga och få utsläpp som möjligt. Det är på 
alla plan som det finns mål och ideér om hur man ska förbättra 
förutsättningarna för ett förnyelsebart och hållbart samhälle. På europanivå 
finns det gemensamma mål som gäller för hela EU, dessa mål kan läsas på 
EU-upplysningen (2015). En av punkterna i målen som berör grot och 
biobräslen är att höja andelen förnybar energi till 20 procent av all 
energikonsumtion. 

Ett bra sätt för Sverige att hjälpa till att uppnå målen är att satsa på ökade 
leveranser av grot. En ökad användnig av grot skulle kunna minska 
beroendet av fossila energikällor och hjälpa till att höja andelen förnybar 
energi (EU-upplysningen 2015). Den svenska energipolitiken bygger på de 
gemensamma målen som är uppsatta på EU nivå. Ett par ev de svenska 
målen som finns att läsa hos Energimyndigheten (2015) är: 

• Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den 
totala energianvändningen  

• Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört 
med 2008 (ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet) 

1.2.1 Kommisionen mot oljeberoende 

Kommisionen mot oljeberoende tillsattes av regeringen i december 2005 och 
fick i uppgift att utarbeta ett program som Sverige ska förhålla sig till för att 
minska på oljeberoendet. Klimatförändringarna är något som politikerna 
behöver arbeta med och därför ansattes en bred och långsiktig plan mot ett 
oljefritt Sverige. Kommissionen har arbetat fram en rapport som beskriver 
vad de arbetar med och mot vilka mål Sverige jobbar mot. Rapporten visar 
vilka konkreta åtgärder som ska göras för att minska användningen av 
oljeprodukter. Enligt Tabell 1 syns vilka mål som är uppsatta för 
biobränslens tillförsel och användning. År 2005 stod groten för 9 TWh. 
Fram till år 2020 ska grotuttaget öka med 10 TWh (Kommissionen mot 
oljeberoende 2006). 
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Tabell 1: Tabell från: Kommissionen mot oljeberoende 2006. Kommissionens mot oljeberoendes 
sammanställning gällande tillförsel och användning av biobränslen.  

 

1.2.2 Branschgemensamma mål 

Det finns uppsatta mål som gäller Skogsindustriernas medlemsföretags 
verksamhet i Sverige, att den uttagna bioenergin från skogen ska öka med 20 
TWh fram till 2020 med år 2006 som startår då kommisionen mot 
oljeberoende publicerade sin rapport. De produkter som räknas med och som   
ska utgöra ökningen är de bränslen som ingår i avverkningsrester. Det är 
grot som står för den största ökningen i antal TWh bland dessa. För grot är 
målet att den ska öka med 8 TWh fram till 2020, något som kan ses i Tabell 
2. Dessa mål är grundade i rapporten av (Jacobsson 2005) på uppdrag av 
skogsindustrierna. Den totala ökningen om ca 20 TWh fram till år 2020 ska 
enligt Skogsindustrierna (2014) kunna uppnås. 

De två målen som berör skogen är enligt skogsindustrierna (2013): 

• “Den årliga tillväxten i den svenska skogen ska öka med 20 miljoner 
kubikmeter till 2020. 

• Uttagen av bioenergi från skogen ska öka med 20 TWh till 2020”. 
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Tabell 2: Tabell visar skogsindustriernas beräkning av nuvarande och potentiella biobränsleuttag 
från skogen. (Skogsindustrierna 2013) 

 

1.3 Grot 

1.3.1 Uttag av grot 

För ett lämpligt och lyckat grotuttag finns det en del punkter att ta hänsyn 
till. Uttag av grot görs i huvudsak från slutavverkningar men förekommer 
även vid gallringar. Grotuttag bör undvikas där marken har dålig bärighet 
eller där skogsbilsvägarna är i sämre skick. Granbestånd är vanligast för 
grotuttag då marken oftast är bördig och bättre lämpad för uttag än mager 
tallmark. En normal granavverkning på 250 m³fub/ha ger ca 100 m³s 
skogsflis vilket motsvarar ett lastbilslass, det är den minsta volym som 
Södra köper in från ett enskilt objekt (Gunnarson 2016). Storleken på hygget 
bör inte vara mindre än 1-1,5 hektar på grund av ekonomiska skäl (Egnell 
2013). Det påvisar också effekter som grotuttag kan ha. Några av dessa kan 
vara att det blir möjligt att föryngra snabbare, förbättrat föryngrinsresultat, 
ger en intäkt till skogsgårdens ekonomi. Dessa faktorer är något som även 
Thörnqvist och Keisu (2015) tar upp i sin studie. I vilken de kommer fram 
till att grotanpassade avverkningar tenderar att bli billigare för skogsägaren 
och att planteringen underlättas samt att tillväxten kan minskas tillfälligt. 
Man kan ta ut grot en gång under en omloppstid utan 
kompensationsgödsling och det påverkar varken vegetation eller snytbaggar. 
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Skogsstyrelsen (2012b) menar att  grotuttag är lämpligt på goda eller 
medelgoda marker som innehåller mycket gran eller löv och bör undvikas på 
marker med höga natur/kulturvärden, blöta marker, mark med tunt 
humusskikt och torvmark. Vidare bör uttag ej göras om skotningsavståndet 
är för långt eller om körningen går över blöta områden. Groten bör främst 
användas till att köras på där det behövs, undvik att köra på den grot som 
ska lämnas kvar. undvik att ta ut grot vid kultur- och fornlämningar samt var 
försiktig vid lämnad naturhänsyn. De pekar även på vissa brister som att för 
lite av groten används till att köra på och den grot som ska lämnas körs 
sönder. Det uppkommer oftare markskador vilket även styrks av Thörnqvist 
och Keisu (2015) som i sin undersökning kommer fram till att markskadorna 
tenderar till att öka vid grotuttag. Vidare problem som kan uppkomma enligt 
Skogssyrelsen (2012b) är skador på forn- och kulturlämningar. 

1.3.2 Markskoningsgaranti 

Södra har en markskoningsgaranti som gäller för deras medlemmar vid 
slutavverkningar och är till för att förebygga och undvika körskador på 
marken. Den gäller för även skogsbränslehantering för att den ska kunna 
omfatta en hel slutavverkningskedja och förebygga körskador. 
Avverkningarna ska planeras med hänsyn till bärighet och väderlek och ska 
anpassas därefter. Under avverkning och utkörning ska förebyggande 
åtgärder vidtas, om det mot förmodan skulle uppstå en viss grad av 
markskador ska detta repareras till ursprungligt skick. Innan avverkning ska 
markerna klassas. Marken klassas i en utav tre klasser, klass 1, 2 eller 3. 
Klass 1 innebär bärighet året runt på avverkningsobjekt, bilväg och basväg. 
Klass 2 är vanligast och kallas för normal skogsmark. Klass 3 är oftast 
blötare områden med sämre bärighet, avverkning bör endast ske på tjälad 
mark, vid sommartorka eller med specialmaskiner. De objekt som omfattas 
av garantin avgörs innan slutavverkningen påbörjas och ett avtal skrivs 
(Södra 2013). 

 

1.3.3 Tillgångar och potential 

Enligt Energimyndigheten (2015) uppgick Sveriges totala tillförsel av energi 
till 565 TWh år 2013, varav 129 TWh kommer från biobränslen. Utav dessa 
129 TWh härstammar 110 TWh enligt Skogsindustrierna (2015) från 
skogsindustrin. Tillförsel av grot och brännved är 25 TWh 
(Energimyndigheten 2015). Biobränsletillförseln har ökat i Sverige med ca 2 
TWh per år sedan 1970 men ökat till 3 TWh under de senaste åren enligt 
Egnell (2013). Samtidigt minskar användningen av fossila bränslen. Figur 2 
visar att 2007 års uttag av grotuttag vid slutavverkning och gallringar 
uppkom till 7,3 TWh vilket ska motsvara 3,9 miljoner m³fub. Studien visar 
även att det finns potential för ökat grotuttag vid tre olika framtidsnivåer. 
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Möjliga grotuttag vid slutavverkning är vid nivå ett 36 TWh, nivå två 25 
TWh och nivå tre 16 TWh (Skogliga konsekvensanalyser 2008).  

• Nivå ett: innehåller inga restriktioner och innebär att allt biobränsle 
som tas ut vid avverkning faller ut.  

• Nivå två: innehåller ekologiska restriktioner, inga uttag görs vid icke 
lämpliga marker och Skogstyrelsens rekommendationer om grotuttag 
följs.  

• Nivå tre: innehåller ekologiska samt teknologiska restriktioner, 
utöver de ekologiska restriktionerna har här lagts till en minskning 
om 20 % på uttag då vissa marker är tekniskt omöjliga att hämta ut 
grot ifrån.  

 
 

 
Figur 2:  Figuren visar grotuttag för år 2007 vid slutavverkning och gallring, samt möjliga uttag vid 

tre olika nivåer för åren 2010-2019.  Figur hämtad från (Kunskap direkt 2015)  
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Enligt Skogsstyrelsen (2014) uppmättes totala grotuttag vid slutavverkning 
för år 2013 till 8,8 TWh enligt Figur 3 Från 2006 har uttagen ökat. 
Medelvärdet för de tre senaste åren uppkom till 9 TWh.  

 

 
Figur 3: Diagrammet visar grotuttag vid slutavverkning i TWh mellan år 2007-2013. Siffrorna är 
hämtade från skogstatistisk årsbok (2014) och utgår ifrån m³s. Omräkningstalet 1 MWh/ m³s har 

använts för att få siffrorna i TWh. (Lehtikangas 1999) 

 

Verkerk et al (2011) uppskattar EUs realistiska potential av skogsbränsle till 
ca 744 miljoner m³fpb år 2010, vilket motsvarar ungefär 1500 TWh och det 
är ca 58 % utav den teoretiska potentialen. Verket et al (2011) menar att det 
finns potential att öka utbudet och tillgängligheten av skogsbränsle markant 
inom hela EU. 

1.3.4 Prisutveckling 

Mellan åren 1975 och 1998 ökade användningen av trädbränslen i 
fjärrvärmesektorn från drygt 0 TWh 1975 till drygt 20 TWh 1998 enligt 
Fryk et al. (1999). Motsvarande siffra för biobränsletillförseln år 2013 är 
enligt Energimyndigheten (2015) 37,4 TWh. Trenden under åren 1975-1998 
är att användning av trädbränslen ökar samtidigt som prisutvecklingen gått 
nedåt då priset till skogsägarna sjunkit från ca 350 kr/TWh 1975 till drygt 
100kr/TWh 1995 (Fryk et al 1999). Efterfrågan på trädbränslet har under de 
senaste åren ökat. Biobränslet har fått en ökad roll och användning i el och 
värmeproduktionen. Under 1980- och 90-talet skedde ingen prisutveckling 
för skogsflis till värmeverken. Vid denna period fanns det ett överskott av 
biobränsle från skogen och efterfrågan var därmed inte så hög vilket inte 
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stimulerar en pristillväxt. Kring 2000- talet började priserna stiga på grund 
av en ökande efterfrågan. Under denna perioden ökade även uttagen av 
skogsbränsle vilket gjorde att att erterfrågan kunde tilgodogöras. Efterfrågan 
var som störst under den rekordkalla vintern 2009/2010 vilket ledde till att 
priset steg kraftigt. I Figur 4 kan man följa prisutvecklingen. Efter detta har 
priset sjunkit för alla kategorier förutom frästorv. Ett par mildra vintrar de 
senaste åren har inte främjat prisutvecklingen uppåt (Energimyndigheten 
2015).  

 

 
Figur4: Priser trädbränsle för värmevärk,1994-2014 utgivningsår 2015. 

1.3.5 Restriktioner 

När potentiellt uttag av skogsbränsle beräknas bör man enligt Skogsstyrelsen 
(2013) beakta olika restriktioner att ta hänsyn till. De olika restriktionerna 
kan nämligen begränsa den beräknade totala fysiska tillgången på 
skogsbränsle. De olika restriktionera är följande: 

• Tekniska restriktioner 

• Ekonomiska restriktioner 

• Ekologiska restriktioner 

• Sociala restriktioner 
  



10 
Johansson & Thomasson 

De tekniska restriktionerna syftar ofta till att tekniken begränsar vad som är 
ekonomiskt försvarbart att plocka ut, det går lite ihop med ekonomiska 
restriktioner. Ekonomiska restriktioner innefattar även lönsamhet, dvs 
råvarupris i förhållande till kostnader. De ekologiska restriktionerna menar 
att man ska ta hänsyn till biologisk mångfald och utveckling. Med sociala 
restriktioner menas allmänhetens uppfattning om hur skogens resurser ska 
nyttjas, forn- och kulturlämningars skydd ingår i också. 

Dessa restriktioner bör beaktas vid beräkning av framtida potential av 
skogsbränsleuttag. Enligt Figur 5 hamnar det realistiska potentiella uttaget 
relativt långt ner i förhållande till den fysiska maxpotentialen. Den fysiska 
maxpotentialen kan komma att bli stigande uppåt på grund av 
produktionshöjande åtgärder eftersom tekniken i nuläget går framåt. 

 

 
Figur 5: Figuren visar hur restriktionerna kan begränsa den fysiska maxpotentialen vid 

skogsbränsleuttag. 

Fler faktorer som kan påverka hur stort uttag som är möjligt att göra är lagar 
och rekommendationer. Det är Skogsstyrelsen som ansvarar för att regelverk 
och hållbart brukande av skogsbruket följs. Därför har Skogsstyrelsen satt 
ihop ett antal rekommendationer och ståndpunkter som varje skogsägare bör 
förhålla sig till. Rekommendationerna utgår ifrån forskning, aktuell 
lagstiftning som erhållna erfarenheter. Skogsstyrelsen har enligt 
Skogsstyrelsen (2012a) följande rekommendationer vid skogsbränsleuttag; 

• Bevara den biologiska mångfalden 

• Motverka försurning och utarmning av skogsmarken genom 
askåterföring 

• Begränsa körskador och förebygga insektsskador 
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Förutom Skogsstyrelsen rekommendationer vid uttag av avverkningsrester 
och askåterföring finns det regelverk gällande skogsbränsleuttag. De lagar 
och regelverk som gäller vid skogsbränsle regleras främst av 
skogsvårdslagen (SVL) samt miljöbalken (MB). 

I skogsvårdslagen är det framförallt 30 § som handlar om “Hänsyn till 
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen” som är aktuell gällande 
skogsbränsleuttag. Följande kan läsas i SVL 30 § (Skogsstyrelsen 2012a) 

”När träddelar utöver stamvirke tas ut ur skogen ska, när så erfordras, 
åtgärder vidtas före, i samband med eller efter uttaget så att skador inte 
uppkommer på skogsmarkens långsiktiga näringsbalans.” 

och i allmänna rådet som följer paragrafen: 

”I barrskog kan skador på näringsbalansen vid uttag av träddelar utöver 
stamvirke begränsas om merparten av barren lämnas kvar, så jämnt spridda 
som möjligt över det avverkade området. Ovan nämnda skador kan även 
undvikas eller begränsas genom tillförsel av mineralnäring (t.ex. aska). 
Utan tillförsel av mineralnäring bör uttag inte ske mer än en gång under ett 
bestånds omloppstid. Vidare bör uttag inte ske på starkt försurade marker 
utan tillförsel av mineralnäring. På marker med hög kvävebelastning kan 
uttaget även omfatta barren under förutsättning att tillförsel av 
mineralnäring sker. Utan tillförsel av mineralnäring bör inte uttag ske på 
torvmarker”. 

Askåterföring till de områden där skogsbränsleuttag gjorts är enligt 
Skogsstyrelsen (2012a) därför en grundregel som bör tillämpas på lämpliga 
marker. Enligt Skogstyrelsen (2013) görs inte askåterföring i den grad det 
skulle behövas. Rasmusson (2016) menar att majoriteten av svenska 
enskilda skogsägare är positiva till askåterföring men att kunskapen är för 
liten. Enligt Zetterberg (2015) kan avverkningsrester tas ut från skogen utan 
att marken riskerar försurning.  

Övriga lagar som berör skogsbränsleuttagen är: 

• Kulturminneslagen: fasta fornlämningar och fornlämningsområde 

• Statens strålskyddsinstituts författningssamling: Cesium-137 i aska 

Andra effekter på miljön som kan uppstå vid grotuttag enligt Skogstyrelsen 
(2013) är framförallt ökade körskador. 
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1.4 Svensk skogspolitik 

Den svenska skogspolitiken består av två övergripande och jämställda mål 
som sattes upp år 1993, proposition 1992/93:226; ett produktionsmål och ett 
miljömål. Som skogsägare har du skyldighet att uppfylla båda dessa mål. 
Produktionsmålet handlar om att bruka skogen på sådant vis att den ger 
uthållig avkastning. Inriktningen på skogen är valfri och bygger på 
konceptet “frihet under ansvar”, där varje skogsägare får bestämma hur 
skogen ska skötas förutsatt att de regelverk som finns följs. Miljömålet 
handlar om att bruka skogen på sådant vis att den biologiska mångfalden 
och genetisk variation skyddas och säkras (Skogsstyrelsen 2016e). Skogens 
miljövärden började uppmärksammas vid 70-talet i samband med oljekrisen 
och då övriga industriers baksidor visades upp. År 1993 togs det 
skogspolitiska beslutet som gäller än idag att miljöfrågorna ställs jämlika 
med produktionsmålen. Även sociala värden har börjat spela större roll 
under de senaste. Det är Skogstyrelsen som har i uppgift att se till att målen 
återföljs i praktiken med hjälp av statliga medel och med skogsägarnas egna 
ansvar (Skogssverige 2016). 

1.5 Samarbetsföretag 

I denna studien har Södra varit värdföretag och har gjort det möjligt att välja 
en lämplig population och göra ett urval i densamma.   

Södra är en ekonomisk förening som består av ca 50 000 medlemmar som är 
skogsägare i de södra delarna av Sverige. Södramedlemmarna har 
kontaktpersoner att vända sig till, dessa kontaktpersoner är skogsinspektorer, 
som hjälper till med rådgivning av skogsbruket och vid försäljning av virke. 
Det är inspektorn som är medlemmarnas kontaktperson gentemot Södra. 

Södra äger flera större industrier och är framgångsrika på både den Svenska 
och den internationella marknaden. Ca 3500 personer är anställda inom 
koncernen (Södra 2015a). Södra är indelat i tre geografiska regioner, region 
Syd, Väst och Öst. Inom dessa regioner finns det också totalt 19 
verksamhetsområden. Dessutom är Södra indelat i tre affärsområden som 
har olika huvudinriktningar. Dessa affärsområden är Södra Skog, Södra Cell 
och Södra Wood. Södra cell hanterar Södras massaprodukter, Södra wood 
innefattar Södras sågverksindustrier och inredningsprodukter. Södra skog 
erbjuder medlemmarna skoglig service (Södra 2014). Södra skog är 
affärsområdet som är länken mellan medlemmarna och Södras industri och 
det område som ansvarar för att köpa in virke som ska försörja Södras 
industrier med råvara. Södra skog har ett verksamhetsområde, Södra 
skogsenergi som sysslar med att leverera grot, stubbar, torv och biprodukter 
från industrier. Södra skogsenergi är en av Sveriges största leverantörer 
inom området. Marknadsandelen är i nuläget ca 30 % inom det geografiska 
området (Södra 2012).  
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1.6 Tidigare studier 

Det finns inte så många tidigare studier som berör attityder gällande uttag av 
grot vid slutavverkningar. Däremot finns det en del studier som berör 
potential i Europa samt några studier från andra länder som undersöker vissa 
attityder till skogsbränsle. 

Bohlin och Roos (2002) kom fram till att erbjuda askåterföring till 
markägarna istället för att höja priset på skogsbränsle är ett sätt som kan öka 
uttagen av bränsle. Näringsförluster vid grotuttag är en stor oro bland 
markägarna och påverkar valet om uttag skogsbränsle. Även i studien av 
Brough et al (2013) har det framkommit att näringsförluster är en faktor som 
utgör en oro och att det kan göra att attityderna blir negativa. Att erbjuda 
askåterföring är något som stillar denna oron enligt Bohlin och Roos (2002). 
I samma studie framkom det även att köparen måste vara aktiv och 
övertygande för att få markägarna att vilja sälja skogsbränsle vilket 
Myntinen et al (2013) och Rogers et al (2011) samstämmer i och även att 
informationsflödet kring rådgivning om skogsbränsleuttag behöver 
förbättras. En mer målinriktad rådgivning kring skogsbränsle efterfrågas hos 
skogsägarna. 

Enligt Brough et al (2013) finns det i Norge två tydliga skillander mellan 
skogsägare som är varandras motsatser  när det gäller inställningen till 
skogsbränsle. En del är negativa och en del är postitiva, men inga är 
tveksamma och utan åsikt. De faktorer som de norska skogsägarna anser är 
viktiga och som påverkar beslutstagandet om grotuttag är bra för miljön, 
bidrar till ett hållbart samhälle och en ökad inkomst. Skogsägarna anser dock 
att prissättningen på skogsbränslemarknaden behöver förbättras vilket 
Myntinen et al (2013) instämmer med. Även Halder et al (2014) instämmer 
och anser även att politiken har en viktig och avgörande roll för att kunna 
hjälpa och främja privata skogsägare som har möjlighet att bidra med 
energivirkesproduktion i sina skogar. 

Eriksson et al (2014) menar att det finns skillnader och likheter mellan hur 
Sverige och Tysklands befolkning uppfattar skogens värden där Tysklands 
befolkning visar ett högre intresse för ekologi och miljö i skogsbruket 
medan Sveriges befolkning verkar vara mer intresserade av en hög 
produktion i skogen vilket också avspeglar sig i mål och brukande. 
Nordlund & Westin (2011) instämmer i att svenska skogsägare anser att 
skogen först och främst ska användas till virkesproduktion med ett fortsatt 
bevarande av biologisk mångfald. 

Halder et al (2014) menar att privata skogsägare kan vara ett hot mot 
framtidens energiproduktion vilket även Nordlund & Westin (2011) har 
kommit fram till då de anser att skogsägarnas attityder och värderingar 
påverkar hur skogen brukas och används. 
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1.7 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka attityder det finns kring grotuttag 
vid slutavverkningar genom att ta reda på vilka hinder som begränsar 
skogsägarna till grotuttag. Studien syftar även till att utifrån resultatet kunna 
påvisa vilka effekter viljan kan få på framtidens grotuttag, samt att 
identifiera vilka grupper av skogsägare där grotuttagen har potential att öka 
Detta görs genom att studera attityderna ifrån två synvinklar, dels ifrån ett 
urval ifrån Södras medlemmar (skogsägare) och dels ifrån Södras 
yrkesverksamma skogsinspektorer som har i uppgift att rådgiva och köpa 
virke av skogsägarna. 

1.8 Frågeställningar 

• Vilka attityder finns gällande grotuttag vid slutavverkning? 

• Finns det skillnader mellan skogsinspektorernas och skogsägarnas 
attityder? 

• Behövs en attitydförändring gällande grot för att uppfylla de 
branshgemensamma målen om ett ökat uttag av grot? 

• Vilka konsekvenser/effekter kan attityderna kring grot få? 

1.9 Avgränsning 

För att få en rimlig omfattning av studien har en avgränsning gjorts bland 
skogsägarna. Det är Södras medlemmar i region Syd som har utgjort 
populationen som undersökts. Samt även Södras skogsinspektorer i region 
Syd. 

För att avgränsa antalet enkäter och hela undersökningen har enkäterna 
endast skickats ut till 750 st slumpmässigt utvalda medlemmar bland de som 
slutavverkat mer än 300 m³sk sedan tre år tillbaka. 
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2. Metod 

    2.1 Vetenskaplig metodik 

För att få information om en populations attityder, kunskap och beteenden 
kan olika insamlingstekniker användas i form av t ex enkäter, intervjuer, 
observationer och litteraturstudier. Enkät och intervju är metoder som ofta 
används i forskningssammanhang och ger individer en chans att aktivt 
besvara frågor (Ejlertsson 2014). Som grund till denna studie har tre 
forskningsmetoder valts ut för att erhålla en breddad kunskap och förståelse 
som når upp till studiens syfte. Metoderna kompletterar varandra, är 
avgränsande och lämpar sig väl för denna typ av undersökning.  

En enkätundersökning är en kvantitativ metod som beskriver fakta på ett 
objektivt sätt (Patel & Davidsson 2011). Den kvalitativa metoden avser 
intervjuer där individen får chans att uttrycka sina känslor och attityder med 
egna ord. Även litteraturstudier avser kvalitativ metod då litteraturstudier 
ofta avser allt tryckt material i form av böcker, artiklar, rapporter och 
uppsattser  i forskningssammanhang enligt Ejvegård (2009). 

2.1.1 Enkätmetodik 

Enkät består ofta av ett frågeformulär och är en skriftlig kommunikation 
mellan respondent och den frågande. Frågorna är alltid av strukturerad 
karaktär och alla som besvarar enkäten får samma frågor. En enkät är ofta ett 
enkelt, billigt och mindre tidskrävande sätt att samla in material på. Vilket är 
en fördel om enkäten ska nå ut till många personer. Enkät lämpar sig väl när 
populationen består av vanligt folk där attityder och åsikter är väsentligt för 
resultatet (Ejvegård 2009). Enkäter kan distribueras på olika sätt där post 
och webbaserade utskick är de vanligaste sätten. Webbaserade enkäter 
skickas ut via e-post meddelande till respondenterna, där varje respondent 
får en egen enkätlänk som öppnas upp i en ny webbläsare. Denna typ av 
utskick är ett kostnadseffektivt sätt att samla in datainformation. Det är även 
en fördel vid resultatbearbeatning då resultatet slipper registreras separat då 
webbenkäter ofta sammanställs statistiskt med hjälp av det använda 
webbenkätverktyget Trost (2009). För att spara på material och kostnader 
för utskick av enkäten beslutades i samråd med handledarna vid universitetet 
och handledare på Södra skogsägarna att utskicket ska göras som en 
webbenkät. (Trost 2009) menar att svarsfrekvensen ofta är lägre än vid 
postala utskick, enligt Södra (Hjelmer 2016) uppvisar deras medlemmar en 
relativt hög svarsfrekvens vid enkätutskick och därför kunde denna metod 
ändå motiveras. 
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2.1.2 Intervju 

Intervjun är en muntlig kommunikation mellan respondent och den frågande. 
Den kan ske på många olika sätt och med en eller flera respondenter åt 
gången. Frågorna kan på förhand vara givna vilket är grunden för en 
strukturerad intervju, i ett andra fall är frågorna ej givna vilket ger en 
ostrukturerad intervju. Det kan även vara en blandning av båda där man har 
vissa grundområden att utgå ifrån men man kan samtidigt diskutera utanför 
dessa grundområden, såkallad semistrukturerad intervju. Intervju är ofta mer 
tidskrävande än enkäter i förberedelser och bearbetning (Ejvegård 2009). 

2.2 Material 

Enkäterna har utformats i studentversionen av ett enkätverktyg 
(Webbenkater.com) som tillhandahåller vergtyget gratis för studenter. 
Hemsidan är ett onlineverktyg där enkäter skapas direkt via hemsidan. 
Enkäterna får ett enkelt användargränssnitt, obegränsat antal frågor, sidor 
och deltagare. Svaren utvärderas automatiskt via tabeller och siffror som är 
anpassade efter vilken typ av fråga det är (tex öppen, stängd, utvärdering, 
prioritering). Svaren kan även exporteras till Microsoft Excel för 
omarbetning. Varje enkät får en direktlänk som skickas ut via e-post till 
valda mottagare. Följebrev och påminnelsebrev kan enkelt utformas och 
skickas tillsammans med vald enkät. Verktyget känner av vilka som deltagit 
i enkäten och kan därför skicka ut påminelser till de som inte påbörjat 
enkäten (Webbenkäter 2016). 

2.3 Enkätutformning 

Två stycken enkäter har utformats i kompletterande syfte. Den ena enkäten 
skickades ut till skogsägare som är medlemmar inom Södra skogsägarna och 
den andra till skogsinspektorer som arbetar med skoglig rådgivning för 
skogsägarna inom samma region. Enkäterna till skogsägarna och 
inspektorerna kan ses i Bilaga 5 och i Bilaga 6 

2.3.1 Urval och population 

För att enkäten till skogsägarna ska få en rimlig omfattning och för att kunna 
få ett relevant resultat att analysera var det nödvändigt att göra ett urval. 
Urvalet bör vara representativt för den valda populationen. Ofta görs ett 
stickprov som är ett “icke slumpmässigt urval”, vilket innebär att urvalet är 
en miniatyr av den verkliga befolkningen, dvs är det  50 % pensionärer i 
befolkningen ska det vara 50 % pensionärer i urvalet. Efter samråd med våra 
handledare utarbetade vi ett par övriga krav på populationen inför urvalet 
(Trost 2012). Eftersom studien syftar till att undersöka grotattityder satte vi 
ett minimum krav på att individen ska ha gjort en slutavverkning i samarbete 
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med Södra inom de senaste tre åren på ett eller flera objekt som inte är 
omfattar mindre än totalt 300 m³sk. Volymen på 300 m³sk har valts eftersom 
Södra har ett krav på att det ska vara minst 100 m³s grotflis om man ska 
leverera. Har man avverkat 300 m³sk virke kan grotutfallet hamna i närheten 
av 100 m³s. Antalet individer som valdes ut för enkätutskicket bestämdes till 
750 st. Populationen i den här undersökningen är således skogsägare som är 
verksamma i region syd och som uppfyller ovan nämnda krav enligt urvalet. 
Södra tog fram vårt urval enligt kraven genom att plocka fram de 
skogsägare, från ett dataregistrerat arkiv. Denna lista omfattade totalt 1711 
st, varav 1163 st hade angivit e-postadress. Efter det att alla dubletter 
sorterades bort återstod 976 st korrekta e- postadresser. Ett stickprov var inte 
möjligt att utföra enligt listan vi fått varför ett slumpmässigt urval 
motiverades fram istället. Då urvalet bestämdes till 750 st användes ett 
slumpverktyg i Microsoft Excel för att slumpmässigt välja ut 750 st e-
postadresser utav de 976 st tillgängliga. Enkäten som var anpassad till 
skogsinspektorerna skickades ut till 47 st, vilket utgjorde alla inspektorer i 
region syd. 

2.3.2 Frågor och layout 

Skogsägarnas enkät utformades med 22 frågor på en fyra sidor lång enkät 
medan enkäten till skogsinspektorerna gjordes något kortare med 14 frågor 
på en tre sidor lång enkät. Enkäten utformades med tydlighet, konsekvens 
och begriplighet i språket och med meningsfulla frågor i enighet med syftet. 
Frågorna utformades på ett sätt så att de ej skulle vara entydiga eller 
ledande. Frågans längd valdes ut med noggrannhet eftersom för långa frågor 
lätt tröttar ut respondenten (Ejlertsson 2014). Av frågorna var alla utom den 
sista av stängd karaktär med fasta svarsalternativ. Den sista frågan var öppen 
där respondenten fick chans att uttrycka sig fritt utan att ha en fråga given. 
Det öppnar upp möjligheten för respondenten att skriva sina egna tankar och 
åsikter som har uppkommit under tiden denne svarade på övriga frågor i 
enkäten (Trost 2012). De stängda frågorna valdes som obligatoriska för att 
utesluta internt bortfall. Totala svarstiden för enkäten uppskattades till ca 5 
minuter. För att få fram vilka attityder skogsägarna har när det gäller uttag 
av grot har några frågor utformats enligt likert-skalan, vilket är ett sätt att 
utforma frågor i form av påståenden där det går att urskilja negativa 
respektive positiva attityder. Oftast formuleras påståendet med 
svarsalternativ som har en femgradig skala från tex instämmer inte alls, till 
instämmer helt, där respondenten vid varje påstående ska kryssa i vilket 
denna instämmer i. På så vis går det att urskilja respondentens attityd till 
påståendet. Med attityd menas att individen har en grundläggande värdering 
som betyder något mer än att individen “tycker” om någonting (Patel & 
Davidsson 2011). Även hur enkäten ska vara upplagd rent estetiskt spelar 
stor roll för att den inte ska se lång och ansträngande ut att fylla i. Frågorna 
placerades strategiskt i en ordningsföljd med korta och enkla ställda frågor i 
början så att respondenten lockas till att påbörja (Trost 2012). För att öka 
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svarsfrekvensen lades även Södras och Linnéuniversitets logotyp med i 
layouten väl synligt för respondenten för att ge ett trevligt och seriöst 
intryck. Färgerna i enkäten är framtagna i enighet med de färger som Södra 
har som geografisk profil (Södra 2015b). 

2.3.3 Följebrev 

Till enkäten utformades ett följebrev som kan ses i Bilaga 1 och Bilaga 2, 
vars syfte var att skapa en inre motivation och uppmuntra respondenten till 
att besvara enkäten. Ejlertsson (2014) anser att följebrevet är en enkel men 
effektiv kvalitets och motivationshöjande åtgärd som kan ge en högre 
svarsfrekvens. I följebrevet introducerades respondenten till enkätens 
bakgrund och syfte för att väcka ett intresse för enkätens ämne. Det var 
viktigt att påtala att enkäten är anonym och alla svaren är konfidentiella 
vilket är ytterligare ett sätt att höja svarsfrekvensen liksom att respondenten 
senare får ta del av resultatet (Ejlertsson 2014). Att svaren är anonyma kan 
enligt Ejlertsson (2014) ha en positiv inverkan på respondentens förtroende 
till enkäten och de vågar vara ärliga i sina svar vilket eftersträvas. 
Följebreven korrekturlästes av vår handledare innan utskicken gjordes.  

2.3.4 Referensgrupp 

En undersökning för att säkerställa enkätens kvalité samt att 
frågeställningarna och svarsalternativen troligen kommer att tolkas korrekt 
av respondenterna utfördes. Undersökningen gjordes genom att enkäten 
skickades ut till en referensgrupp som bestod av släkt och vänner. Syftet 
med att göra en undersökning i en referensgrupp är att säkerställa att 
frågeställningar och svar tolkas på samma sätt av svaranden och frågeställare 
(Ejlertsson 2014). Samt skriver Ejlertsson (2014) att en undersökning i 
referensgrupp kan påvisa huruvida svarsalternativen är relevanta eller om de 
är fel utformade så att vissa personer kan få svårt att svara på frågan efter 
sina förutsättningar. Dessutom kan man se om det finns någon fråga där alla 
verkar svara med samma svarsalternativ, det kan enligt Ejlertsson (2014) 
tyda på att frågan eller svarsalternativen är felformulerade. Referensgruppen 
har studerat bägge enkäter, för att det ska kunna gå att jämföra och 
sammanställa ett relevant resultat. 

2.4 Enkätutskick 

Utskicket av enkäten till skogsägarna samt till skogsinspektorerna gjordes 
2016-04-1. Skogsägarna fick en svarstid om 2 veckor medan inspektorerna 
endast hade en veckas svarstid. Inspektorernas slutdatum förlängdes till 
2016-04-19 för att fler svar skulle komma in. 
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2.4.1 Påminnelsebrev 

Ett påminnelsebrev utformades och sändes ut till de respondenter som ännu 
inte hade besvarat enkäten. Påminnelsebreven finns att tillgå i Bilaga 3 och 
Bilaga 4. En första påminnelse till inspektorerna skickades ut 2016-04-14. I 
texten flyttade vi fram sista svarsdag med en dag för att öka möjligheten att 
få en hög svarsfrekvens. Påminnelse till skogsägarna skickades ut 2016-04-
14 och 2016-04-20. 

2.4.2 Svarsfrekvens 

Enligt Plansurvey (2008) är en godkänd svarsfrekvens 35 % hos en 
kundundersökning och 55 % motsvarar en mycket god svarsfrekvens. Vid 
webbaserade enkäter brukar svarsfrekvenser vara mellan 30-60 %. Målet 
med utskicket är således att uppfylla en svarsfrekvens om ca 35 %.  

2.4.3 Externt och internt bortfall 

Första utskicket till skogsägarna skickades ut till totalt 750 st mottagare. Av 
dessa var det 10 adresser som inte var giltiga som därmed aldrig kom fram. 
Utöver dessa var det ett antal individer som efter första utskicket valt att 
kryssa i rutan där de inte önskar deltaga och inte vill mottaga fler liknande 
mail vilket räknades till 130 st. Det externa bortfallet räknas därför till total 
140 st. (10+130=140). Enligt våra bedömningar var det alltså totalt 610 
mottagare som hade möjlighet att svara  på enkäten. Trots att vi försökte 
minimera antalet internt bortfall genom att lägga frågorna som obligatoriska 
var det totalt 20 skogsägare som påbörjat enkäten men av någon anledning 
inte valt att slutföra.  

Skogsinspektorernas enkät gick ut till totalt 48 mottagare. Av dessa var det 
en adress som sedan tidigare har valt att inte ta emot e-postutskick av denna 
typ, samt var det tre som av olika anledningar inte hade tillgång till sin e-
postadress under svarsperioden för enkäten. Detta lämnade kvar 44 adresser 
efter att det externa bortfallet räknats bort. Det var 26 inspektorer som 
öppnade och slutförde enkäten. 

2.5 Intervju  

Intervjuer utfördes med en områdeschef, en skogsvårdsledare och en 
produktionsledare på Södra 2016-04-08. Intervjuerna var semistrukturerade 
för att kunna hålla en lite öppnare dialog och  eftersom grunden i studien är 
en attitydundersökning kan det i en intervju vara enklare att få fram åsikter 
då det kan komma fram fler tankar jämfört med en strukturerad intervju.  
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2.6 Bedömning av tillförlitlighet 

Det är viktigt att ha i åtanke att alla respondenter kan tolka frågorna på olika 
sätt. Eftersom alla individer har olika erfarenheter kan det göra att 
respondenterna tolkar och förhåller sig till frågorna på olika sätt. Vissa 
händelser minns vi och andra glöms bort, det är också så att minnet 
förändras med tiden. För varje fråga som ställs går respondenten igenom 
sina egna tankar, minnen och ska dessutom tolka frågan, varför de är viktigt 
vid tolkning av resultaten att ha detta i åtanke. Svaren speglas också om 
respondenten är pigg eller trött vid själva genomförandet och om denne 
svara sant eller falskt på frågorna. Vid utformningen av enkäten lade vi 
därför stor vikt vid att ställa intelligenta frågor i enighet med Ejlertsson 
(2014) som ska ge relevanta och tolkningsbara resultat.  

Reliabiliteten kan beskrivas som tillförlitligheten i uppgifterna som 
framkommer. För att reliabiliteten ska vara hög ingår det att datan inte ska 
påverkas av yttre omständigheter, samt vara homogen. Ofta är det 
reliabiliteten som det ställs krav på inom forskningen (Kylén 2004). 
Reliabiliteten ska vara obereonde gällande när frågorna besvaras samt bör 
det vara samma förutsättningar för alla respondenter. Enligt Trost (2012) 
kan det vara ett problem eftersom det blir att man helst vill ha ett helt statiskt 
förhållande, vilket det sällan blir. Validiteten i en undersökning kan 
beskrivas som värdet av de uppgifter man får in (Kylén 2004). Validiteten 
ska kunna bedömma frågans förmåga att mäta eller fråga efter det man ska 
ha svar på. (Trost 2014) Validiteten är viktig för att få fram relevant data till 
resultatet i förhållande till typ av undersökning. För att kunna förebygga och 
erhålla en hög validitet har frågorna i enkäten tänkts igenom flera gånger. 
Samt har både handledare och andra personer som är insatta i området läst 
igenom frågorna för att försöka säkerställa att de frågor som ställs är 
relevanta och kan komma att tillföra något till resultatet i undersökningen.  
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  2.7 Bearbetning av resultatet 

Under datainsamlingens gång har vi fört anteckningar över tankar och förda 
diskussioner som uppkommit under tiden för att inte glömma bort våra egna 
tankar och  reflektioner. Vilka kan komma till hands vid resultat, diskussion, 
analys och slutsatser. Denna typ av bearbetning användes frekvent vid den 
litteratursökning som utfördes. 

Det är viktigt att resultatet presenteras i rätt form för att det ska bli tydligt 
och lättöverskådligt. Olika variabler bör presenteras på olika vis. En 
variabel  definieras som olika egenskaper som studeras hos en individ vid 
enkätundersökningar och delas in i kvantitativa och kvalitativa. Enkäter 
brukar oftast vara av kvalitativa variabler och hänsyn bör tas därefter. 
Lämpliga diagram och tabeller för respektive fråga bör väljas med omsorg. 
Relativa frekvenser är att föredra om antalet svar (n) anses högt. Med 
relativa frekvenser menas att istället för siffror används en procentsats för att 
tydliggöra svaret. Om (n) överstiger antalet 100 är relativa frekvenser 
lämpligt, om (n) däremot understiger 50 lämpar sig inte relativa frekvenser 
då resultatet kan se missvisande ut (Ejlertsson 2014). Därför har vi i enkäten 
till skogsägarna använt oss av relativa frekvenser medan enkäten till 
skogsinspektorerna där (n) var mindre än 50 har relativa frekvenser 
undvikts. 

De öppna frågorna redovisas i en kvalitativ text i resultatdelen vilket 
Ejlertsson (2014) menar är en metod att föredra.  

En djupare analys genomfördes för att hitta likheter och skillnader i båda 
enkäterna och för att ta reda på om det är någon faktor som kan påverka hur 
attityderna ser ut. För båda enkäterna tittades det därför noggrannare dels på 
enskilda svar och resultat men även sammanställda svar för olika 
kategorier/faktorer för att ta reda på likheter och skillnader i attityderna. 
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3. Resultat 
Vid bearbetning av resultaten har datan från webbenkäten sammanställts och 
presenterats i egna tabeller och diagram för att resultatet ska bli lättförståligt 
och tydligt. För att göra det än mer lättöverskådligt har frågorna grupperats 
utifrån olika aspekter. Resultatet av de två enkäterna presenteras var för sig. 
Frågorna presenteras i tabell- och diagramform samt i textform. För att gå in 
på detaljnivå för varje enskild fråga hänvisas till Bilaga 7 och Bilaga 8. De 
kommentarer baserade på respondenternas fria svar är en sammanfattning av 
de av de kommenterar som bedömts vara de viktigaste aspekterna för att 
beskriva skogsägarnas attityder.  

3.1 Enkät till skogsägare 

Av det totala utskicket till 610 skogsägare som enkäten har kunnat nå ut till 
var det 277 st som slutförde den. Detta gav en svarsfrekvens på 45 %. Om 
det interna och externa bortfallet räknas in var svarsfrekvensen 37 %.      

3.1.1 Beskrivning av skogsägarna 

Fördelningen mellan män och kvinnor var enligt enkätsvaren 88 % män och 
12 % kvinnor. Av skogsägarna är det 27 % som äger små fastigheter (0-50 
ha), det var 66 % som äger medelstora fastigheter (51-300 ha) och 
resterande 7 % äger stora fastigheter på över 301  ha. 

Majoriteten av respondenterna äger mellan 26 och 300 ha produktiv 
skogsmark, ca 75 % har avverkat mellan 0 och 7 hektar de senaste tre åren. 
Drygt hälften av skogsägarna omfattades av markskoningsgarantin, medan 
ca 20 % vet inte huruvida deras objekt omfattades av garantin eller ej. På 
den avverkade arealen klassades bärigheten till 60 % som normal mark och 
30 % där det är bärighet året runt. Hälften av respondenterna äger sin 
fastighet ensam, knappt 40 % angav att det är två delägare. 
Åldersfördelningen bland respondenterna redovisas i Figur 6, som visar att 
de två äldsta åldersgrupperna står för en tredjedel vardera. 
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Figur 6: Fråga två. Procentandel av respondenterna som är i respektive åldersgrupp, i gruppen 0-25 

är det endast en respondent, vilket inte motsvarar en procent. 

3.1.2 Lönsamhet 

I Figur 7 visas skogsägarnas åsikter om lönsamhet vid grotuttag. Knappt 
hälften  instämmer helt med att det är nödvändigt att gå med vinst. 
Dessutom tar drygt en tredjedel av respondenterna helt avstånd från 
påståendet “jag kan tänka mig att gå med förlust på grotuttag till förmån för 
miljön.” 

 

 
Figur 7: Fråga 11 Skogsägarnas åsikter gällande påståenden om lönsamhet vi grotuttag. I 

diagrammet är det det aritmetiska medelvärdet för varje påstående som visas. 
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Intressenivån för grotuttag i förhållande till priset som kan ses i Figur 8 är 
relativt låg vid nuvarande prisläge, men det kan ses ett ökat  intresse att 
leverera grot om priset ökar. 

 

 
Figur 8: Fårga 12 Intresset att leverera grot vid förändrade prisnivåer. I diagrammet är det det 

aritmetiska medelvärdet för varje påstående som visas. 

 

Sammanfattning av de kommentarer som framkommit gällande lönsamheten 
vid grotuttag: 

• Lönsamheten för grotuttag måste förbättras, det är för svårt att få en 
ekonomisk fördel med grot. Grotuttag är kortsiktigt ekonomiskt 
tänkande och inte värt besväret. 

• Lönsamheten med grotuttag är låg men bidrar till kostnaden för 
föryngringen och/eller markberedning. Om priset går ned ytterligare 
är det bättre att sprida riset på hygget. 

• Kostnadsfri återföring av aska borde vara en förutsättning vid uttag 
av grot. 
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3.1.3 Miljöfrågor 

Ungefär en fjärdedel av skogsägarna angav att de var medvetna om att det 
finns branschgemensamma mål och ca hälften av respondenterna är 
intresserade att bidra med grot för att kunna öka användningen av biobränsle 
från skogen. Knappt hälften utav skogsägarna levererade grot vid sin senaste 
slutavverkning. 

Till påståendet  huruvida grotuttag är bra för miljön var ca 15 % är negativt 
inställda och 40 % positiva. Men en stor grupp, de resterande är tveksamma 
(Figur 9). Det var ca hälften som var övervägande positiva till att grotuttag 
kan förbättra lönsamheten, medan det var 40 % som var tveksamma och de 
resterande var övervägande negativa. Det var ca 65 % som ansåg att marken 
påverkas negativt av grotuttag. Majoriteten var övervägande positiva till att 
nyplantering förenklas om grotuttag genomförs. Drygt hälften av 
respondenterna instämmde delvis med att risken för markskador ökar vid 
grotuttag. Att uttag av grot skulle kräva askåterföring var ca 35 % 
tveksamma till och 35 % instämmer med att det krävs askåterföring. Ca en 
tredjedel av respondenterna instämmer med att skogens framtida tillväxt 
försämras av grotuttag medan ca 40 % är tveksamma. Majoriteten av 
respondenterna instämmer till att hygget ser trevligare ut efter grotuttag. 

 

 
Figur 9: Fråga 17. Skogsägarnas åsikter om grotuttag. I diagrammet är det det aritmetiska 

medelvärdet för varje påstående som visas. *Skogens framtida tillväxt påverkas negativt av grotuttag, 
** Uttag av grot skulle kräva näringsåterföring, *** Grotuttag kan förbättra lönsamheten i skogen 
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Sammanfattade kommentarer som framkommit gällande viljan att bidra till 
bättre miljö: 

• Grotuttag missgynnar naturen och alla dess organismer. Grotuttag 
gör att viktiga näringsämnen försvinner och att marken urlakas på 
dessa. Barren bör ramla av och stanna kvar på hygget. Grotuttag stör 
dessutom kretsloppet i skogen. 

• Askåterföring är för dyrt, låt groten ligga kvar och gynna marken och 
tillväxten i skogen. 

• Använd i första hand restprodukter från såg och industri, alt.torv för 
energiproduktion och låt grot ligga kvar på hygget. Sopor och 
importerad el är ett alternativ till elförsörjning. 

• Om man ska lämna grot eller ej beror även på hur god marken är, vid 
sämre mark viktigare att lämna kvar grot. 

3.1.4 Restriktioner 

Hälften av skogsägrna anser att lagringstiderna för grot är långa och nästan 
20 % har ingen åsikt om det. I Figur 10 visas att det som  skogsägarna ser 
som de största problemen vid grotuttag är risken för körskador, dålig 
lönsamhet vid uttag av grot, tillräcklig storlek på avverknning samt att det 
blir för långa skotningsavstånd. 

 

 
Figur 10: Fråga 13 Skogsägarnas åsikter kring vilka faktorer som är de största hindren gällande 

grotuttag. 
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Kommentarer som framkommit gällande problem vid grotuttag: 

• Miljöcertifieringen är ett hinder till att plocka ut grot. En växtsäsong 
förloras och annan markvegetation hinner etableras vilket är negativt 
för nya plantor. 

• Grotuttag handlar väldigt mycket om planering med framförhållning. 
Rätt tid på året, bra vägar att köra på och hänsynsytor ska ses över.  

• Markberedningen förhindras eftersom högar ligger kvar spridda över 
hygget. Förhindrar även plantering och marken på sikt. 

• Markberedning och plantering förenklas. 

• Grotuttag ökar risk för körskador och dessutom i högre grad om 
askan ska återföras. Även om grot lämnas kvar på hygget finns det 
risk för markskador framförallt på basvägen. Flismaskiner är inte 
aktsamma såsom övriga skogsmaskiner. 

3.1.5 Intresse och inflytande 

I fråga 5 fick skogsägarna rangordna fyra faktorer mellan 1-4 där 1 
motsvarar den viktigaste faktorn. Det framkom att ekonomin är viktigast 
följt av miljö, virkesproduktion och rekreation/jakt i fallande ordning.  

Mer än hälften av skogsägarna ansåg att skogsinspektorernas inflytandegrad 
vid beslut om grotuttag är låg, medan ca en fjärdedel av skogsägarna som 
ansåg att inspektorn har en hög eller mycket hög grad av inflytande. 

Drygt 60 % anser att de var mycket aktiva eller delvis aktiva om beslut 
gällande grotuttag vid senaste slutavverkning, 14 % svarade att de inte var 
aktiva alls i beslutstagandet. 

I Figur 11 framkommer det att risken för körskador är det som skogsägarna 
har angett som den största faktor som påverkar skogsägarnas intsällning till 
grotuttag. Det som är minst viktigt för skogsägarna gällande grotuttag verkar 
vara möjligheten till askåterföring. 
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Figur 11:  Fråga 10 Skogsägarnas åsikter gällande hur viktiga olika faktorer är i deras syn på 

grotuttag. I diagrammet är det det aritmetiska medelvärdet för varje påstående som visas. 

 

Sammanfattade kommentarer som framkommit gällande inställning till grot: 

• Det material och den information som man som skogsägare tar del av 
ger för lite information gällande grotuttag och dess effekter. 

3.2 Enkät till skogsinspektorer 

Av det totala utskicket till 44 yrkesverksamma som hade möjlighet att svara 
på utskicket med enkäten var det 26 st som slutförde enkäten. Detta gav en 
svarsfrekvens på 59 %.  

3.2.1 Beskrivning av skogsinspektorerna 

Av de 26 respondenter som slutfört enkäten var det 2 kvinnor och 24 män. 
Bland dessa är majoriteten mellan 46-65 år. Det var 12 respondenter som har 
arbetat som skogsinspektor hos Södra i mindre än fem år, 4 st hade arbetat i 
5-10 år och 10 st hade arbetat i 11 år eller mer. 
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3.2.2 Lönsamhet 

Skogsinspektorerna tror att skogsägarnas intresse att leverera grot blir 
nästintill obefintligt om priset sjunker enligt Figur 12. Om prisnivån stiger 
finns en tendens till ett linjärt samband mellan prisets uppgång och 
respondenternas  intresse att leverera grot. Desto mer priset ökar desto mer 
ökar även intresset hos skogsägarna att leverera grot. 

 

 
Figur 12: Fråga 12 Hur skogsinspektorerna anser att skogsägarnas vilja att leverera grot vid olika 
prisförändringar. I diagrammet är det det aritmetiska medelvärdet för varje påstående som visas. 

 

Kommentarer som framkommit gällande lönsamhet: 

• Det är för dålig lönsamhet för skogsägaren att ta ut grot vid 
slutavverkning. 

• Priset har en mycket stor betydelse, ur ett nationellt perspektiv är 
importen av brännbart avfall förkastligt ur ett ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 
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3.2.3 Miljöfrågor 

Gällande de branschgemensamma målen är det 18 av 26 skogsinspektorer 
som är medvetna om att det finns branschgemensamma mål som berör hur 
mycket grot som ska plockas ut i Sverige. 

Det som framkommer i Figur 13  är att nästan alla instämmer med att 
nyplantering förenklas av grotuttag och att risken fölr markskador ökar. De 
flesta anser också att hyggesmiljön ser trevligare ut, att lönsamheten kan 
förbättras samt att grotuttagen är bra för miljön. Faktorer som de var 
tveksamma kring var huruvida skogens framtida tillväxt påverkas negativt, 
att grotuttag skulle kräva näringsåterföring samt att marken påverkas 
negativt av grotuttag. 

 

 
Figur 13: Fråga 15 Skogsinspektorenas åsikter kring de givna påståendena Där 1= Tar helt avstånd 

och 5= Instämmer helt. I diagrammet är det det aritmetiska medelvärdet för varje påstående som 
visas. *Skogens framtida tillväxt påverkas negativt av grotuttag, ** Uttag av grot skulle kräva 

näringsåterföring *** Grotuttag kan förbättra lönsamheten i skogen 

 

Sammanfattade kommentarer som framkommit om miljöfrågor: 

• Risken för körskador ökar och ses därför som ett problem, 
basvägarna kan ta stor skada. 
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3.2.4 Restriktioner 

Det var 20 st av skogsinspektorerna som ansåg att Södras 
markskoningsgaranti har medfört att uttaget av grot har minskat och 5 st 
anser att uttagen förblivit oförändrade. En av inspektorerna ansåg att uttaget 
har ökat sedan marksoningsgarantin infördes. De flesta anser att 
lagringstiderna för grot är orimligt långa eller till och med  långa. Fyra 
stycken ansåg att lagringstiderna är rimliga. Ingen anser att det är korta 
lagringstider för grot. 

De faktorer som inspektorerna anser kan vara hinder eller problem för att 
kunna ta ut grot kan ses i Figur 14. De största hindren/problemen är att det 
finns en större risk för körskador vid grotuttag, avverkninggens storlek är 
otillräcklig samt att lönsamheten är för låg.  

 

 
Figur 14: Fråga 10 De faktorer som skogsinspektorerna anser är problem eller hinder för Grotuttag. 
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De största problemen eller hindren vid grotuttag för respondenterna anser 
inspektorerna vara att det är för dålig lönsamhet, för stor risk för körskador, 
det är för stort näringsuttag samt att hanteringstiderna (torkning och 
lagringstider) är för långa. Problemen som inspektorerna tror skogsägarna 
anser är problem för grotuttag redovisas i Figur 15. 

 

 
Figur 15: Fråga 11 De faktorer som skogsinspektorerna tror att skogsägarna ser som problem/hinder 

för att ta ut grot 

 

Sammanfattade kommentarer som framkommit gällande tekniska problem: 

• Svårigheter med snabb återplantering efter grotuttag. 

• Markägarna upplever grothanteringen som ett irritationsmoment 
eftersom risvältorna blir liggandes för länge. 

• Det finns många faktorer som bör kunna effektiviseras kring 
grotuttag och grothanteringen. Både hantering och administration. 

• Hela kedjan är för lång, både administrationstider och logistikflödet 
är svårt att få att fungera väl. Vilket resulterar i en lång och ibland 
krånglig process. 
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3.2.5 Intresse och inflytande 

Av inspktorerna var det 17 st som anser att skogsägarna har ett ganska stort 
eller stort intresse för att plocka ut grot. Det var 9 st som tyckte att 
skogsägarna har ett litet eller ganska litet intresse. Majoriteten av 
inspektorerna anser att de har högt inflytande på skogsägarna vid rådgivning 
om grotuttag. De anser att deras inflytandegrad är lika hög vid beslut 
gällande besluten om grotuttag ska göra eller inte.  

Sammanfattade kommentarer som framkommit gällande intresse och 
inflytande: 

• Skogsinspektorerna anser att det kan uppkomma konflikter med 
markägaren vid grotuttag då det är långa hanteringstider och dålig 
lönsamhet och risk för körskador. 

• Skogsinspektorerna har krav för vilka objekt som kan vara aktuellt 
för grotuttag. Objektet bör omfatta 500 m³fub virke, antingen 
grandominerat eller lövbestånd, fastmark med bra bärighet, 
skotningsavstånden ska vara max 300 meter, det ska finnas en 
upplagsplats i gott skick där riset kan ligga i två år efter utkörning då 
det ska passa med flisningen. Skogsbilvägar ska vara i bra skick. 
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3.3 Intervju 

Här presenteras i textform de reslutat som framkom under dialogerna och 
diskussionerna med områdeschefen i Växjö verksamhetsområde Jakob 
Henriksson, produktionschefen i region Syd Kim Gunnarson samt 
skogsvårdsledaren i Växjö verksamhetsområde Mikael Forsberg. 

• Attityden som skogsägaren har gentemot grot är i stort sett den faktor 
som har en närapå hundraprocentig påverkan gällande den volym 
grot som kan tas ut från skogen efter avverkning för att kunna 
användas till energi. 

• Under diskussionerna framkom också att det är troligen hälften av 
grotuttagen som beror på att man som skogsägare kan tjäna extra 
pengar och hälften beror på att skogsinspektorn har varit med och 
rådgivit skogsägaren om att denne bör göra ett grotuttag. 

• Bland de verksamhetsområden som finns i region syd framkom det 
att i Växjö verksahemhetsområde är det ett relativt lågt uttag av grot. 
Det finns mål om att öka grotleveranserna, inte bara i Växjö utan i 
hela Södras organisation. Men poängteras ska att det bara gäller på 
de ställen eller områden där det är lämpligt att ta ut grot. Det är en 
lång väg kvar att gå för Södra gällande utvecklandet av grotuttagen i 
samverkan med markskoningsgarantin. 

• Södras markskoningsgaranti som sattes i verket 2013 påverkar 
grotuttagen. Deras uppfattning var att markskoningsgarantin 
påverkade uttagen negativt i början eftersom man agerade mer 
försiktigt. I nuläget bör nivån på uttagen ha nått upp till åtminstone 
samma nivå som innan markskoningsgarantin infördes, eller att det 
till och med är ett större uttag nu.  

• Prisnivån på råvaran tros ha en större påverkan på hur 
skogsinspektorerna ser på saken jämfört med skogsägarna. 
Inspektorerna värdesätter sin tid och det kan vara så att de undviker 
grotaffärerna eftersom de prioriterar “vanliga” virkesaffärer som ses 
som det primära målet för både Södra och skogsägarna. Affärer 
gällande grot finns inte heller med bland inspektorernas personliga 
mål. Vilket också är en orsak till att det kanske inte fokuseras så 
mycket på det. 

• Det framkom att det inte finns några rutiner för askåterföring till de 
skogsägare som väljer att ta ut grot vid slutavverkning. Dock tror 
man inte att det har så stor inverkan gällande beslutet hos varken 
inspektor eller skogsägare.   
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4. Diskussion 

4.1 Beskrivning av respondenterna 

Bland respondenterna som deltog i enkäterna var andelen kvinnor 12 %, 
d.v.s långt under de 38 % som enligt Skogsstyrelsen (2016f) motsvarar 
andelen kvinnliga skogsägare i landet. Den lägre andelen kvinnor kan bero 
på slumpen, den troligaste orsaken är dock att vid delägda fastigheter står 
både minst en man och en kvinna som ägare. Utskicket av enkäten kan ha 
kommit endast till den manliga skogsägaren i flera fall då utskicket gjordes 
via e-post, vilket kan ha medfört andelen kvinnor lägre än 38 %. Det finns 
fler verksamma manliga inspektorer än kvinnliga vilket är en anledning till 
den höga manliga deltagande i inspektorernas enkät. Skillnader mellan 
kvinnliga och manliga skogsägare visade sig i resultatet där kvinnor anser att 
miljö och hållbart brukande av skogen är viktigare än lönsamheten, 
inspektorn har större påverkan på kvinnor vid rådgivning och kvinnor är mer 
osäkra då de svarat ”vet ej” på många frågor. Männen anser sig vara mer 
delaktiga vid beslut, lönsamheten är viktigare än miljöfrågor och de känner 
till de branschgemensamma målen. Dessa skillnader mellan män och 
kvinnor kan handla om att de upplever skogsbruket på olika sätt och har 
olika mål med sitt skogsägande vilket överensstämmer med Skogsstyrelsen 
(2016e). 

Majoriteten utav respondenterna var äldre än 56 år. På många skogsgårdar 
sker generationsskiftet vid relativt hög ålder vilket kan vara en anledning till 
resultatet. Framförallt två ålderskategorier (yngre och äldre) har ett 
utmärkande resultat hos skogsägarna. Den yngre generationen som är mellan 
26 och 35 anser att miljön inte är lika viktig som övriga ålderskategorier, de 
har bättre koll på de branschgemensamma målen och kan tänka sig att 
leverera grot i framtiden. De som har störst miljöintresse är de som är i 
ålderskategorin 56+. De är också mer villiga att sälja grot till ett lägre pris 
och inspektorn har en större påverkan om beslutet om uttag. En större 
osäkerhet verkar finnas då de inte anser sig ha så bra koll på 
branschgemensamma mål och inte vet om de vill bidra med grotleveranser 
eller ej. Även hos inspektorerna skiljer sig attityderna åt i åldrarna. Äldre 
inspektorer har en högre tro om deras inflytande vid rådgivning. De anser att 
markskoningsgarantin har påverkat grotuttag negativt i större utsträckning. 
Yngre inspektorer anser att grotuttag är bättre för miljön än vad äldre 
inspektorer gör vilket återspeglar sig i deras attityder då de yngre verkar 
förespråka grotuttag i större utsträckning, men ingen större skillnad kunde 
påvisas beroende på hur lång tid inspektorn har varit verksam inom Södra. 

Majoriteten av skogsägarna har angett att det är antingen en eller två ägare i 
fastigheten. Vid två-delägt skogsbruk visas höga positiva attityder till 
grotuttag. Vid tre eller fyra delägare i fastigheten är det en lägre andel som 
kan tänka sig att göra grotuttag. Då fler delägare än två verkar vara mer 
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negativa till uttag av grot kan bero på att ju fler delägare fastigheten har ju 
fler åsikter om skogbruket torde finnas och det blir svårare att komma 
överrens och fatta gemensamma beslut. En annan orsak är att vid flerägda 
fastigheter finns en större osäkerhet i att fatta aktiva beslut eftersom det ofta 
är en av ägarna som förvaltar skogsbruket efter egna intressen men tar inte 
ut svängarna på grund av osäkerhet. Vid en eller två delägare är det mer 
rimligt att dessa är mer insatta i sitt skogsbruk än om fastigheten ägs utav 
flera då det oftast är en skogsägare som är inspektorns kontaktperson.  

4.2 Lönsamhet 

De flesta skogsägarna anser att det är nödvändigt att gå med vinst för att 
grotuttag ska vara aktuellt. Skogsägarna är dessutom i allmänhet väldigt 
tveksamma till att leverera grot om priset sjunker eller om de går med förslut 
vid affären vilket även inspektorerna instämmer i. Flera inspektorer påpekar 
att lönsamheten vid grotuttag är alldeles för dålig och att priset därför blir en 
avgörande faktor vid beslut om grotuttag. 

Varför inspektorerna tror att lönsamheten är det största hindret kan bero på 
att många av skogsägarna ofta har produktionsinriktade mål med sitt 
skogbruk och därav tror inspektorerna att lönsamheten borde vara viktig 
även vid grotuttag. När det gäller lönsamhet vid grotuttag är inspektorerna 
och skogsägarna överrens om att intresset för att sälja ökar om priset stiger. 

Resultatet påvisar att det finns respondenter som tar avstånd från att 
lönsamheten alltid är viktigast, istället är det olika miljöfrågor som är de 
avgörande faktorerna. Dessa respondenter anser i betydligt högre grad att 
näringsuttag är ett stort problem vid grotuttag och anser inte att grotuttag är 
bra för miljön. För att dessa skogsägare ska bli intresserade av att leverera 
grot i framtiden kommer inte en prishöjning vara tillräckligt motiverande då 
priset inte är den avgörande faktorn. Istället är det frågor som berör 
körskador, näringsuttag och skogsmarkens produktion som behöver bli mer 
drivande i branschen för att övertyga dessa skogsägare. Inspektorns 
rådgivning påverkar inte dessa skogsägare i stor utsträckning då de redan 
verkar ha bestämt sig om att grotuttag inte är bra för miljön. 

De respondenter som anser att lönsamheten är mycket viktig oroar sig inte 
lika mycket för näringsuttaget och anser att grotuttag är bra för miljön. De är 
även i allmänhet mer kritiska till grotuttag vid prisförändringar, speciellt om 
priset sjunker. Dessa skogsägare verkar redan ha bestämt sig om att 
lönsamheten alltid är den faktorn som är drivande och avgörande vilket kan 
ha påverkat deras attityder positivt om grotuttag. Det kan vara så att dessa 
skogsägare också har hög virkesproduktion som mål med sitt skogbruk 
vilket överensstämmer med deras attityder kring skogsmarkens påverkan 
och att grotuttag är bra för miljön. 
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Prisutveckling på skogsflis har gått nedåt enligt Energimyndigheten (2015), 
på grund av lägre efterfrågan. Denna prisutveckling kan bero på att Sverige 
köper in och eldar brännbart avfall vilket inte främjar prisutvecklingen. Om 
fler skogsägare ska vara intresserade av att sälja grot i framtiden kommer en 
ökad betalningsförmåga vara till en fördel vilket också Spånberger & 
Swartström (1986) instämmer i medan Bohlin och Roos (2002) menar att en 
återföring av aska istället för en prishöjning kan vara en bättre åtgärd. Även 
Brough et al (2013), Myntinen et al (2013), och Halder et al (2014) 
instämmer i deras undersökningar att lönsamheten vid leverans av grot 
behöver förbättras. 

4.3 Miljöfrågor 

De skogsägare som inte levererade grot vid senaste slutavverkning visar i 
sina attityder att de är oroliga över att marken påverkas negativt i större 
utsträckning än de skogsägare som levererade grot gör. Enligt de 
kommentarer som framkom var de flesta av negativ karaktär vilket inte 
återspeglar resultatet i övrigt då många skogsägare är positiva till grotuttag. 
De skogsägare som valt att inte leverera grot och som är mer oroliga över 
näringsuttag kan tänkas vara de som skrivit kommentarerna. Att inte några 
kommentarer var av positiv karaktär styrker antagandet om att de skogsägare 
som faktiskt levererade grot inte gör det till förmån för miljön. 

I flera av kommentarerna från skogsägarna framkommer det att groten bör 
ligga kvar på hygget för att inte riskera att ta ut för mycket näring. Många 
anser även att skogens framtida tillväxt påverkas negativt. Denna oro över 
näringsförluster kan enligt Bohlin och Roos (2002) stillas genom att köparen 
är aktiv och informerar om möjligheterna till askåterföring, vilket blir 
inspektorns uppgift. Även Brough et al (2013) antyder i deras studie att oro 
över näringsuttaget är en faktor som har stor påverkan på skogsägares 
attityder. Oron över näringsförluster och minskad tillväxt kan grunda sig i 
avsaknad av kunskap hos skogsägarna. En anledning till detta kan vara att 
tillräcklig information inte når ut till skogägarna på ett tydligt sätt. Om 
Skogsstyrelsens rekommendationer följs ska näringsuttag inte vara något 
problem.  

Det är intressant att inspektorerna har övervägande positiva attityder om 
grotuttag och att många skogsägare är tveksamma gällande frågor som berör 
miljön. Om inspektorn kan motivera om grotuttagens fördelar för miljön till 
skogsägare som inte levererar grot finns möjligheter till att öka viljan hos 
skogsägarna för att leverera grot i framtiden. 

De skogsägare som omfattades av markskoningsgarantin är i större 
utsträckning mer positiva till grotuttag jämfört med de som inte omfattas av 
garantin. Dock ansåg de sistnämnda att de var mer aktiva i beslutstagandet. 
Markskoningsgaranti och körskador är för närvarande omdebatterad i media 
och är en aktuell fråga för skogsbruket vilket kan vara en anledning till att 
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markskoningsgarantin ger positivare attityder. Av resultatet framkommer att 
de flesta inspektorerna anser att uttag av grot har minskat sedan 
markskoningsgarantin infördes. Syftet med markskoningsgarantin är enligt 
Södra (2013) att förebygga markskador, vilket kan vara en av anledningarna 
till att grotuttagen har minskat. Marskoningsgarantin verkar således ha haft 
påverkan på både inspektorerna och på skogsägarna vid beslutstagandet om 
grot ska tas ut eller ej. Eftersom markskoningsgarantin ger en antydan till 
positivare attityder kan detta vara ett viktigt verktyg att använda sig av i 
framtiden. Om fler skulle omfattas av markskoningsgarantin borde det leda 
till positivare attityder bland skogsägarna. Vidare satsning på utvecklandet 
av markskoningsgarantin och återföring av aska kan vara en väg framåt för 
Södra mot uppfyllande av målen. 

4.4 Restriktioner  

Att merparten av skogsägarna och inspektorerna anser att lagringstiderna för 
grot är långa tyder på att det finns en restriktion kring uttagen. 
Lagringstiderna kan medföra att grotuttag upplevs som besvärligt vilket 
medför negativa attityder kring grotuttag. Flera kommentarer från 
inspektorerna handlar om att grotuttagen behöver effektiviseras. Det kan 
antas att om en effektivisering sker, upplevs positivare inställning kring 
lagringstiderna. 

Faktorer som skogsägarna anser som hinder för uttag av grot visar att 
skogsägarna verkar vara pålästa och kunniga inom området då de anser att 
skotningsavstånd, storlek på hygget och näringsuttag utgör hinder. 
Körskador anses vara det största hindret och behöver tas på allvar, något 
som även Thörnqvist och Keisu (2015) instämmer med. Egnell (2013) påstår 
att basvägar och skogsbilvägar behöver var i gott skick så att de inte riskerar 
att skadas vid grotuttag, vilket är något som skogsägare och inspektorer 
verkar var väl medvetna om. 

Flertalet skogsägare har kommenterat att uttag av grot förenklar 
markberedning och plantering men att en växtsäsong missas. Det 
förstnämnda styrks av Thörnqvist och Keisu (2015) som menar att 
planteringen förenklas av grotanpassade avverkningen men att 
tillväxtförsluten som missas på en växtsäsong endast är tillfällig. Att skota 
gröngrot kan vara ett alternativ att föredra då riset skotas ihop tidigare ifrån 
hygget än brunrisskotat vilket gör att växtsäsongen inte går till miste. Någon 
kommentar inkom om att FSC certifieringen försvårar möjligheten till 
grotuttag vilket kan grunda sig i att certifieringen kräver att 
rekommendationer om askåterföring i enighet med Skogsstyrelsen (2012a) 
följs vilket kan ses som ett hinder för skogsägaren.  
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Bohlin och Roos (2002) och Brough et al (2013) menar att 
näringsförlusterna är ett hinder vilket de har rätt i då nästan varannan 
skogsägare anser att näringsuttag är ett hinder. Ett alternativ kan vara att 
erbjuda askåterföring, vilket enligt Bohlin och Roos (2002) stillar oron för 
skogsägare som anser att näringsuttaget påverkar negativt. En högre 
omfattning av kommunikation och diskussion om näringsåterföring kan 
därför vara en möjlighet till att få positivare attityder, vilket också 
Rasmusson (2016) hänvisar till i sin avhandling. Det är tydligt att 
restriktionerna påverkar inspektorernas attityder och deras rådgivning till 
skogsägarna. Enligt Skogsstyrelsen (2014) har uttag av grot ökat de senaste 
tre åren vilket är en trend som är positiv. För att trenden ska fortsätta och för 
att kunna uppfylla de branschgemensamma målen är det av vikt att 
undersöka hur restriktionerna kan minska för att potentialen ska öka. 

4.5 Intresse och inflytande  

Att hälften utav skogsägarna är intresserade av att bidra med grotleveranser i 
framtiden är positivt och överensstämmer med Spånberger- och Swartströms 
(1986) studie. Det visar att det finns en vilja hos skogsägarna att leverera 
grot vilket är en förutsättning för att uppfylla kvoten för grotleveranser i 
framtiden. Eftersom endast en fjärdedel av skogsägarna kände till de 
branschgemensamma målen kan det antas att denna typ av information inte 
alltid når fram till skogsägaren via inspektorn och inte heller via media i 
tillräcklig omfattning. Detta tyder på att inspektorn har en mycket viktig roll, 
d.v.s att förmedla information till skogsägarna. Det är dessutom en fördel 
om skogägaren känner förtroende och tillit för sin inspektor vilket kan vara 
avgörande om skogsägaren väljer att följa och lyssna på de råd och 
information som inspektorn ger. 

Att majoriteten av inspektorerna känner till målen är positivt. Inspektorerna 
förväntas vara uppdaterade med denna typ av information. Det kan även 
vara så att inspektorernas samvete har speglat en viss roll på deras resultat i 
frågan, eftersom de är yrkesverksamma inom området bör de känna till 
sådant.  

De skogsägare som anser att de inte kan tänka sig att leverera grot för att 
uppfylla de branschgemensamma målen, har inte heller levererat grot vid 
senaste slutavverkning. De anser även att inspektorn har en väldigt låg grad 
av påverkan på beslutet gällande grotuttag. Ännu en gång visar resultatet att 
det inte är lönsamheten som är den avgörande faktorn utan i detta fall är det 
negativa attityder om grot i allmänhet. 

En stor del av skogsägarna anser att de själva är väl insatta i sitt skogsbruk 
och att de tar självständiga beslut utan någon större påverkan från 
inspektorn. Inspektorerna ansåg däremot att deras inflytande vid beslut om 
grotuttag är högt. En anledning till detta kan vara att inspektorerna har 
mycket kunskap och erfarenheter kring grot och är väl insatta i ämnet. Att 
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inspektorerna anser sig ha ett högt inflytande avspeglas troligen i hur deras 
rådgivning till skogsägarna ser ut. Resultatet tyder på att inspektorerna tror 
att de har större inflytande på skogsägarna än vad de egentligen har vilket är 
intressant. En del skogsägare kanske anser att inspektorn agerar som 
inköpande säljare och väljer att ta avstånd från det genom att inte ge 
inspektorn för stort inflytande.. Skogsägarna har förmodligen olika syn på 
inspektorns roll där en del skogsägare anser sig klara sig utan dem medan 
andra behöver mer stöd och rådgivning. De flesta skogsägare känner sig 
förmodligen tryggare i säljsituationer om de känner förtroende och tillit till 
sin inspektor. Oron över okunskap hos skogsägarna kan därför inte 
kompenseras med bra betalning. Det är därför  inspektorns attityd eller vilja, 
samt möjligheten att övertyga på ett korrekt sätt är viktigt för uppfyllande av 
de branschgemensamma målen. 

Om inspektorn av olika anledningar själv inte förespråkar uttag av grot kan 
det vara så att frågan om grotuttag och information kring det aldrig kommer 
fram till skogsägaren. Detta kan undvikas genom att försöka informera alla 
skogsägare konsekvent på samma sätt och att alla inspektorer agerar lika i 
frågan. I kommentarerna framkom det att inspektorerna vill undvika att 
skapa konflikter med skogsägarna då grotuttag ofta har långa 
hanteringstider, dålig lönsamhet och risk för körskador, även att 
inspektorerna har krav på sig gällande vilka objekt som är lämpliga för 
grotuttag. För att undvika att konflikter uppkommer kan det vara så att 
inspektorn inte väljer att informera om grotuttag på många objekt för att 
undvika problem i framtiden. Eftersom det finns en viss efterfrågan på 
skogsbränsle kommer inte en inspektor vilja köpa in mer än vad som 
behövs, vilket också kan vara en orsak till varför det inte diskuteras om det 
med skogsägaren i vissa fall. 

4.6 Intervju 

De intervjuade personerna har rätt i att attityderna som skogsägarna har 
gentemot grotuttag är den avgörande faktorn gentemot mängden grotuttag 
som görs, vilket är precis varför denna undersökning motiverades till att 
fullfölja. Deras antaganden om lönsamhet och om inspektorns påverkan 
stämmer överens med resultatet, men för att få en djupare förståelse kring 
detta behövs dock resultatet ifrån enkäterna analyseras mer ingående för att 
styrkas. Målet att öka grotleveranserna är positivt då det kommer krävas 
större engagemang för att säkra framtidens mål vilket också Södra kommer 
att behöva lägga fokus på framöver. 

Det kan behövas fler studier kring hur markskoningsgarantin har påverkat 
leveranserna sedan start och hur det går att bygga vidare metoden för 
framtiden. I intervjun framkom att Södras markskoningsgaranti påverkade 
grotuttagen negativt i början, men att de nu  borde vara uppe i samma nivå 
som tidigare. Av inspektorernas enkät framkom dock att majoriteten är av 
uppfattningen att uttagen har minskat efter att den infördes. Till en början 
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borde uttagen ha minskat eftersom det krävs tid och erfarenhet innan ett 
system eller en metod fungerar effektivt. På sikt borde 
markskoningsgarantin inge en trygghet för skogsägaren som gör att uttagen 
därmed har möjlighet att öka vilket verkar stämma överens med 
skogsägarnas resultat, då de verkar vara mer benägna att leverera om de 
omfattades utav garantin. 

Inspektorns tid och övriga virkesaffärer har förmodligen påverkan på hur 
inspektorn väljer att agera mot skogsägaren i frågan om uttag av grot. Om 
varje inspektor skulle ha grot som personliga mål skulle säkert deras 
attityder till grotuttag förändras och informationen om grot skulle 
förmodligen nå ut till fler skogsägare. De intervjuade personerna tror inte att 
möjligheten till askåterföring har så stor påverkan gällande beslut om 
grotuttag vilket de förodligen har rätt i. Däremot så finns en oro om förstort 
uttag av näring vilket kan motverkas av askåterföring.   
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4.7 Metoddisskussion 

När det gäller urvalet bestämdes det att utskicket skulle nå ut till 750 st. 
medlemmar för att få en godkänd svarsfrekvens om 35 % enligt plansurvey 
(2008). Webbaserade enkäter ställer krav på att respondenterna måste ha en 
e-postadress och en dator vilket gjorde att urvalet påverkades negativt. 
Tidsperioden när skogsägarna har slutavverkat valdes till tre år trots en 
medvetenhet om att det inom samma treårsperiod som en nedgång utav 
priset på skogflis har skett och att Södras markskoningsgaranti införts. 
Begränsningen om avverkningsobjekt som minst omfattade en 
avverkningsvolym om 300 m3sk kunde i efterhand ha höjts till 500 m3sk då 
många utav inspektorerna ansåg att det är där gränsen för grotuttag går. 
Prisbilden på grot påverkar efterfrågan och om priset varit högre än vad den 
är i nuläget så kan även mindre objekt vara attraktiva för uttag. 

Enkätutformningen krävde mycket tid innan den var redo för utskick vilket 
tog upp mycket tid under studieperioden. Därför valdes svarstiden till en och 
två veckor på enkäterna för att möjliggöra en rimlig tid för bearbetning av 
resultatet. En högre svarsfrekvens hade kunnat uppnås om svarstiden 
förlängts och fler påminnelser skickats ut vilket inte var motiverande 
tidsmässigt. 

Valet av att ha obligatoriska frågor möjliggjorde att få fullständiga 
deltagande i enkäten, trots detta var det några deltagare som inte fullgjorde 
enkäten. Ett mönster sågs vid medlemmarnas enkät att majoriteten utav de 
som inte fullgjort enkäten hade svarat på frågorna 1 till och med 12, men 
därefter inte gått vidare. Anledningen till detta kan vara att det uppstod en 
sidbrytning efter fråga 12. Sidbrytningen kan ha förvirrat en del deltagare 
som därmed inte kunde slutföra enkäten. Andra anledningar kan vara att 
respondenterna var ouppmärksamma och trodde att de var färdiga efter 
första sidan med frågor, att de blev trötta och upplevde att det tog för lång 
tid att besvara frågorna eller på grund av bristande kunskap i ämnet. 

Det visade sig vara lyckat att ha med en öppen fråga i enkäterna utöver de 
obligatoriska då det verkade som att medlemmar och inspektorer gärna ville 
kommentera fritt i frågan då det framkom många kommentarer. 
Utformningen av frågorna visade sig i referensgruppen att frågorna i enkäten 
tolkades på olika vis. Trots försök i att göra frågorna så konsekventa som 
möjligt var det svårt att få frågornas formuleringar på sådant vis så att de 
tolkades på det sättet som det var menat från författarna för att erhålla en 
hög validitet. Reliabiliteten i svaren var väldigt svårt att bedöma då ingen 
personlig kontakt med respondenterna har använts.  
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5. Slutsatser 
För skogsägare som anser att lönsamheten är viktigast så spelar övriga 
restriktioner inte så stor roll. Dessa skogsägare är de som har levererat grot 
vid senaste slutavverkning och har störst intresse för det i framtiden, de 
verkar nöjda och kan därför tänka sig att fortsätta med att leverera grot. 

Priset är en faktor som påverkar till stor del, men det är inte alltid priset som 
slutligen blir den avgörande faktorn. Om efterfrågan på grot ökar kommer 
priset också att göra det, vilket kan göra att fler skogsägare vill levera grot 
eftersom den dåliga lönsamheten motverkas. Skogsägare som omfattades av 
markskoningsgarantin har en positivare syn på uttag av grot och upplever 
inte körskador och näringsuttag som hinder i lika stor utsträckning. 

De faktorer som är de största begränsningarna och påverkar attityderna är: 

• Oro för sönderkörning 

• Oro för näringsuttag 

• Avsaknad av förtroende för de riktlinjer och den information som 
finns. 

En tydlig skillnad mellan skogsägarnas och inspektorernas åsikter är att 
inspektorerna tror att det är lönsamheten som är det största hindret när 
skogsägaren beslutar om uttag av grot ska göras. En annan skillnad är de 
olika uppfattningarna om inspektorns inflytande och påverkansgrad gällande 
beslut om uttag där skogsägarna anser att inspektorn har en lägre påverkan 
än vad inspektorerna själva anser att de har. Eftersom skogsägarna omöjligt 
kan vara uppdaterade med all skoglig information, skapas en oro som inte 
kan kompenseras med bra betalt för grotuttaget. Inspektorns attityd eller 
vilja, samt möjlighet att övertyga på ett korrekt sätt är därför viktigt för 
uppfyllande av de branschgemensamma målen.  

En attitydförändring behövs hos skogsägare som inte levererat grot tidigare 
för att de branschgemensamma målen ska uppfyllas. Oron över näringsuttag 
kan minskas med förbättrad information till skogsägarna om näringsförluster 
och hur det kan motverkas med hjälp av askåterföring. Aksåterföring 
uppfattas av någon anledning av skogsägarna som en dyr åtgärd. Dessutom 
behöver skogsägarna bygga upp ett ökat förtroende och tillit till den 
forskning och de rekommendationer som finns för att positiva attityder ska 
kunna växa fram  

De konsekvenser som de negativa attityderna kan ge är att det inte blir 
tillräckliga mängder grot och att de mål Sverige sätter upp i framtiden inte 
kan nås. En attitydförändring i kombination med stigande energipriser skulle 
kunna medföra en bra möjlighet för en ökad mängd grot. 
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Potential för framtidens grotuttag: 

• Ökad fokus på frågor som berör körskador, näringsuttag och 
skogsmarkens produktion vid grotuttag behövs för att övertyga fler 
skogsägare. 

• Konsekvent rådgivning till skogsägarna om grotuttag kan 
förbättras.Varje inspektor kan informera om grotuttag och samtidigt 
berätta om möjligheterna till askåterföring. 

• Implementera mål om grotuttag kan vara en möjlighet för Södras väg 
frammåt mot ett ökat uttag av grot. 

• Potential till grotuttag är möjligt om Skogsstyrelsens 
rekommenadtioner följs och efterlevs. Om markskoningsgarantin 
marknadsförs på rätt sätt borde den bidra till ökad trygghet och 
rimligtvis också till beslut om fler grotuttag på lämpliga marker.6. 
Förslag på vidare studier 
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6. Förslag på vidare studier 
För att styrks resultatet i denna undersökning behövs det mer omfattanda 
studier inom området, då denna studie varit begränsad i sin omfattning. 
Vidare studier kan behövas på följande områden: 

• Undersöka hur attityderna ser ut i andra geografiska delar av Sverige.  

• Undersöka om de skogsägare som i nuläget inte är intresserade av 
grotuttag pågrund av risk för för stort näringsuttag även påverkas av 
andra faktorer eller om dessa skogsägare går att övertyga genom att 
återföra näringen i form av askåterföring.  

• Undersöka i en annan och eventuellt större population population. 

• Undersöka huruvida Skogssyrelsens rekommendationer upplevs och 
efterföljs utav skogsägare. 
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Bilaga 1: sid1: (1) 
Johansson & Thomasson 

 

Bilaga 1 Följebrev skogsägare 

Hej! 

Vårt namn är Nathalie Johansson och Jakob Thomasson. Vi går tredje och 
sista året på Skogs-och träingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet i 
Växjö.  

I samband med vårt avslutande examensarbete har vi tagit fram en enkät i 
samarbete med Södra. Syftet med enkäten är att få fram vad ni medlemmar 
har för tankar, åsikter och attityder kring Grotuttag i samband vid 
slutavverkning.  

• Med GROT menas de avverkningsrester, i form av grenar och trädtoppar, som 
uppstår i samband vid slutavverkning när skördaren har apterat trädstammarna. 

Du har gjort en slutavverkning med Södra inom de senaste tre åren och har 
blivit slumpmässigt utvald att deltaga i enkäten. Frågorna tar ca 5 min att 
besvara. Din e-postadress har vi fått utav Södra för att kunna genomföra 
denna undersökning. Deltagandet i enkäten är frivilligt. Du är anonym och 
svaren är konfidentiella Resultatet presenteras i vår rapport i form av 
statistik och anonyma kommentarer som Södra sedan får ta del av. 

Ditt svar bidrar till en hög svarsfrekvens vilket ökar trovärdigheten. 
Resultatet hjälper Södra att förstå vad som är viktigt för dig som medlem vid 
Grotuttag i samband vid slutavverkning och hur Södra kan agera för 
förbättringar i framtiden. 

Vänligen svara på enkäten så snart som möjligt eller senast fredag 22 april. 

För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk: 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss 

Nathalie Johansson: E-post:nj222am@student.lnu.se, Telefon: 0738-
441256 eller Jakob Thomasson: E-post:jt222gs@student.lnu.se, 
Telefon: 0705-411729  

Med Vänliga Hälsningar, 

Nathalie och Jakob

mailto:nj222am@student.lnu.se
mailto:jt222gs@student.lnu.se
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Johansson & Thomasson 

 

Bilaga 2 Följebrev inspektorer 

Hej! 

Vårt namn är Nathalie Johansson och Jakob Thomasson. Vi går tredje och 
sista året på Skogs-och träingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. 

I samband med vårt avslutande examensarbete har vi tagit fram en enkät i 
samarbete med Södra. Syftet med enkäten är att få fram vad medlemmar och 
inspektorer har för tankar, åsikter och attityder kring Grotuttag i samband 
vid slutavverkning 

• Med GROT menas de avverkningsrester, i form av grenar och trädtoppar, som 
uppstår i samband vid slutavverkning när skördaren har apterat trädstammarna. 

Denna enkät skickas ut till alla inspektorer inom region syd. En liknande 
enkät skickas även ut till slumpmässigt valda medlemmar inom region syd 
som har slutavverkat inom en treårs period. Enkäten tar ca 5 min att besvara. 
Deltagandet i enkäten är frivilligt. Du är anonym och svaren är 
konfidentiella. Resultatet presenteras i vår rapport i form av statistik och 
anonyma kommentarer som Södra sedan får ta del av. 

Ditt svar bidrar till en hög svarsfrekvens vilket ökar trovärdigheten. 
Resultatet hjälper Södra att förstå vad som är viktigt för medlemmar och 
skogsinspektorer vid Grotuttag i samband vid slutavverkning och hur Södra 
kan agera för förbättringar i framtiden. 

Vänligen svara på enkäten så snart som möjligt eller senast Söndag 17 april. 

För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk: 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss 

Nathalie Johansson: E-post:nj222am@student.lnu.se, Telefon: 0738-
441256 eller Jakob Thomasson: E-post:jt222gs@student.lnu.se, 
Telefon: 0705-411729 

Med Vänliga Hälsningar, 

Nathalie och Jakob 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev skogsägare 
 

Hej, 

För några dagar sedan fick du ett mail med en enkät gällande attityder och 
åsikter kring Grotuttag vid slutavverkningar. Den är en del i vårt 
examensarbete vilket görs i samarbete med Södra.  

Vi skulle vara mycket tacksamma för ett svar och vi ber dig att besvara och 
skicka in enkäten så snart som möjligt. Sista svarsdag är fredag 22 april. 

Har du redan hört av dig om att du inte har avsikten att svara på enkäten ber 
vi dig att bortse från denna påminnelse. 

För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk: 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss 

Nathalie Johansson: E-post:nj222am@student.lnu.se, Telefon: 0738-
441256 

Jakob Thomasson: E-post:jt222gs@student.lnu.se, Telefon: 0705-
411729 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Nathalie Johansson och Jakob Thomasson  
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Bilaga 4 Påminnelsebrev Inspektorer 

 

Hej 

För några dagar sedan fick du ett mail med en enkät gällande attityder och 
åsikter kring Grotuttag. Den är en del i vårt examensarbete vilket görs i 
samarbete med Södra. 

Vi skulle vara mycket tacksamma för ett svar och vi ber dig att besvara och 
skicka in enkäten så snart som möjligt. Sista svarsdag är förlängt till måndag 
18 april. 

Har du redan hört av dig om att du inte har avsikten att svara på enkäten ber 
vi dig att bortse från denna påminnelse. 

För att komma till enkäten, klicka på nedanstående länk: 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss 

Nathalie Johansson: E-post:nj222am@student.lnu.se, Telefon: 0738-
441256 

Jakob Thomasson: E-post:jt222gs@student.lnu.se, Telefon: 0705-
411729 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Nathalie Johansson och Jakob Thomasson 
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Bilaga 7 Resultatsammanställning skogsägarnas enkät 
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Fråga 11 
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Fråga 17 

 

*Skogens framtida tillväxt påverkas negativt av grotuttag, ** Uttag av grot skulle kräva 
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Fråga 18 

 

Fråga 19 

 
  

27% 

73% 

Är du medveten om att Sverige har branschgemensamma 
mål för skogsbruket gällande ett ökat uttag av grot fram till år 

2020? 

Ja

Nej

51% 

20% 

29% 

Är du intresserad av att bidra med grotleveranser för att 
Sverige skall uppnå målen? 

Ja

Nej

Vet ej



Bilaga 8: sid1: (7) 
Johansson & Thomasson 

 

Bilaga 8 Resultatsammanställning Inspektorernas enkät 
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Hur stort inflytande anser du att du har som inspektor vid 
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1= Låg grad                    Inflytandegrad                 5= Hög grad 

Hur stort inflytande anser du att du har när det ska beslutas 
om grot ska plockas ut eller inte? 

Ja; 4 

Nej; 22 

Anser du att avståndet till närmsta värmeverk har betydelse 
för medlemmen vid beslut om uttag av grot? 
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Vilka av följande faktorer anser du är ett hinder för att plocka 
ut grot? 
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Vilka av följande faktorer TROR du att medlemmarna anser 
som hinder för att plocka ut grot? 
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Anser du att medlemmarnas benägenhet att plocka ut grot 
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Anser du att medlemmarnas benägenhet att plocka ut grot 
vid slutavverkning ändras om priset... 
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*Skogens framtida tillväxt påverkas negativt av grotuttag, ** Uttag av grot skulle kräva 
näringsåterföring,  *** Grotuttag kan förbättra lönsamheten i skogen 
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Värdera följande påståenden 
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