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Förord 
Denna undersökning ingår i projektet Säker Skog. Som syftar till att utveckla arbetslivskvali-
tet, arbetsmiljö, aktivitet och lönsamhet i det självverksamma skogsbruket. Projektet drivs av 
LRF-skogsägarna i samverkan med skogsägareföreningar, Skogsvårdsorganisationen, SLU, 
Arbetsmiljöverket, försäkringsbolag, tillverkare och lokala eldsjälar. En stor del av finansie-
ringen kommer från AFA, som också bekostat denna studie. 
 
Studien har planerats av Jonaz Nilsson och Tomas Gullberg i samverkan med Anders Öberg 
och Dianne Wästerlund, SLU Umeå. Jonaz har genomför samtliga intervjuer och svarat för 
merparten av analys och rapportskrivning. Tomas har bearbetat den kvantitativa studien och 
hjälpt till vid rapportskrivningen.  
 
Vi hoppas att resultaten och förslagen kan utgöra ett underlag för diskussioner kring hur ar-
betsmiljön kan förbättras och olyckorna minska i det självverksamma skogsbruket. 
 
Vi vill tacka alla skogsägare som ställt upp på ingående intervjuer i sina hem. Vi vill också 
tacka Rolf Björheden, Växjö universitet, Dianne Wästerlund, Emma Wilhelmsson och Lage 
Burström, SLU Umeå för synpunkter och förslag på manuskript.  
 
Moheda och Garpenberg 2003-11-28 
 
Jonaz Nilsson            Tomas Gullberg 
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Sammanfattning 
Denna undersökning är en i huvudsak kvalitativ studie där det även ingår några kvantitativa 
delar. Studien bygger på 16 djupintervjuer med skogsbrukare i Småland. Dessa 16 skogsbruk-
are har även varit underlag för den kvantitativa delen. Urvalet av skogsägare baseras på en ti-
digare enkätstudie där de svarande sorterats efter poäng på två frågor som bedömts vara 
kopplade till säkerhetsmedvetande och intresse för utbildning. Den ena frågan är graden av 
användning av olika typer av skyddsutrustning och den andra frågan är vilka olika typer av 
kunskapskällor som angetts som minst ”ganska viktig” för den egna kunskapen om arbetstek-
nik och säkerhetsfrågor. 
 
Skogsägare med de högsta respektive lägsta poängen utvaldes till denna djupintervju och in-
delades i grupp hög (8 skogsägare med höga poäng) och grupp låg (8 skogsägare med låga 
poäng). Informanterna i grupp hög har tillgång till och använder mer utrustning för att öka sä-
kerheten och förbättra arbetsmiljön än informanterna i grupp låg. Informanterna i grupp hög 
har också på olika sätt sökt och tagit del av mer kunskap om arbetsteknik och säkerhetsfrågor 
för självverksamt skogsarbete än informanterna i grupp låg. I undersökningen jämförs dessa 2 
grupper med varandra. 
 
Motivet för undersökningen är att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för användning av 
skyddsutrustning, utbildning och allmänt säkerhetsmedvetande. Kunskapen ska i sin tur an-
vändas för att utforma aktiviteter och information för att förbättra arbetsmiljö och öka säker-
heten för de självverksamma skogsbrukarna. Undersökningen har försökt att beakta både tek-
niska och psykologiska faktorer som kan vara viktiga vid arbetet med att förbättra arbets-
miljön och öka säkerheten i det självverksamma skogsbruket. 
 
Det finns många mer eller mindre tydliga och signifikanta skillnader mellan grupperna. Grupp 
hög har en medelålder som är över 10 år lägre än grupp låg. Vidare är grupp hög mer utbildad 
än grupp låg. Det finns också faktorer som tyder på att det finns skillnad i intresse för det ar-
bete som utförs mellan grupp hög och låg. Finns det ett stort och äkta intresse för verksamhe-
ten har ofta individerna en stor kompetens för detta område. I denna kompetens ingår vanligen 
en ganska stor del utbildning, fortbildning. 
 
Däremot går det inte att säkert dra slutsatsen att grupp hög har lägre risk för att råka ut för en 
olycka. De båda grupperna hög respektive låg är i vissa avseenden inte ”experimentellt” jäm-
förbara. Grupp låg är t.ex. genomsnittligt betydligt äldre och uppvuxna med andra normer och 
värderingar vad gäller t.ex. användning av skyddsutrustning. Grupp hög har en genomsnittligt 
högre exponering och sannolikt också högre arbetstempo och prestation. De positiva effekter-
na av bättre användning av skyddsutrustning och större intresse att söka kunskap motbalanse-
ras därför av hög exponering och högt tempo. 
 
Den faktor som sammantaget bedöms vara den viktigaste för säkerheten i det motormanuella 
självverksamma skogsbruket verkar vara att känna till riskerna och veta om sin egen kompe-
tens- och prestationsnivå och att inte överskrida denna någon gång. Det kan sammanfattas 
med begreppen riskmedvetande och riskacceptans. Med god kompetens och bra utrustning 
förflyttas ”svårighetsgraden” i arbetet som ger olycksfallsrisker – men inte nödvändigtvis ris-
ken för att en olycka ska inträffa. 
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1 Inledning 
Skogsarbete, och då framförallt manuellt skogsarbete, har förekommit under lång tid, i princip 
så länge som människor haft behov av virke och trä i någon form. Under 1950-talet började 
motorsågarna att användas, främst till trädfällning. Den tekniska utvecklingen gick fort inom 
skogsbruket vid denna tid och snart användes motorsågarna även vid kapning - kvistning. Ef-
terhand utvecklades både motorsågen, arbetsmetoderna och skyddsutrustning. I hög grad syf-
tar denna utveckling till att minska skade- och olycksfallsriskerna. 
 
Under 1950-1970-talet började maskinskogsbruket alltmer ta form. De fanns de som hävdade 
att det motormanuella skogsarbetet snart helt skulle upphöra och ersättas av olika maskiner. 
Denna utveckling har ej kommit till stånd. Båda metoderna förekommer parallellt. Det är idag 
främst de självverksamma skogsägarna som utför motormanuellt skogsarbete, men även i ma-
skinlagen förekommer motormanuellt skogsarbete i olika omfattning. 
 
Utvecklingen inom skogssektorn har präglats av en ständig rationalisering. Detta gäller i syn-
nerhet de som jobbar professionellt i skogsbruket, men även till viss del för de självverksam-
ma skogsbrukarna. Rationaliseringen syftar till ökad effektivitet och produktivitet. Ofta har 
ersättningarna varit baserade på volym av något slag. Fram till mitten av 1970-talet var det ett 
rent ackordssystem som gällde för det motormanuella huggningsarbetet. 
 
De självverksamma skogsägarna utför ca 15 miljoner arbetstimmar motormanuellt skogsar-
bete per år i Sverige. Under detta arbete inträffar årligen i medeltal 5-10 dödsolyckor. Pro-
jektet Säker Skog, där denna undersökning ingår som en del, har kommit till för att förbättra 
arbetsmiljön och minska olyckorna i det självverksamma skogsbruket. Arbetsmiljö och 
olycksfallsrisker är ett väldigt omfattande begrepp och påverkas av allt från rent tekniska frå-
gor till psykologi, traditioner, normer m.m. 
 
 
2 Syfte 
Den övergripande målsättningen har varit att försöka finna orsaker till skillnader mellan olika 
självverksamma skogsbrukare vad gäller säkerhetsmedvetande, vilja att införskaffa kunskap, 
användning av säkerhetsutrustning m.m.  
 
Undersökningen ska öka kunskapen om drivkrafter och hinder för användning av skyddsut-
rustning, utbildning och allmänt säkerhetsmedvetande. Vilka ”nycklar” skulle kunna leda till 
ökad användning av säkerhetsutrustning, ökat intresse att utveckla sin kompetens och ett all-
mänt ökat säkerhetsmedvetande? 
 
Den av projektet framtagna kunskapen ska i sin tur användas för att utforma aktiviteter och in-
formation som förbättrar arbetsmiljö och öka säkerhet för de självverksamma skogsbrukarna. 
Undersökningen beaktar både fysiska och psykologiska faktorer som kan vara viktiga för 
detta arbete. 
 
Kan man ur undersökningen dessutom hitta faktorer som visar om vissa personer/förhållanden 
i högre grad än andra drabbas av olycka, vore det mycket positivt. Detta syfte ligger egentli-
gen utanför denna undersökning, men resultaten från denna undersökning kan delvis användas 
i kommande undersökningar som kartlägger dessa områden. 
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3 Metod och material 
Denna undersökning är genomförd i Småland, under februari månad 2003. Den representerar 
självverksamma skogsägare från södra Sverige. En liknande undersökning är planerad att ge-
nomföras i norra Sverige. 
 
Undersökningen består av två delar, en kvalitativ del bestående av djupintervjuer och en 
kvantitativ del bestående av ett frågeformulär med olika svarsalternativ. Som grund för de 
som har valts ut till intervjuerna ligger en enkätundersökning som genomfördes under 2002. 
Denna enkät skulle spegla självverksammheten för skogsbrukarna under 2001. Ur detta mate-
rial selekterades två grupper av skogsägare med hjälp av en urvalsmodell. 
 
Urvalsmodellen baseras på svaren från två frågor från enkätundersökningen (fråga 7 och 11 i 
enkätundersökningen). Den ena frågan handlar om vilken skyddsutrustning som skogsbruka-
ren har tillgång till och använder för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Den andra 
frågan handlar om hur skogsbrukaren har lärt sig arbetsteknik och säkerhetsfrågor för själv-
verksamt skogsarbete. 
 
Svaren har omräknats till en poängsumma för respektive fråga. (Frågor och poängberäkning 
se bilaga). Skogsägare med högsta respektive lägsta poäng valdes till denna djupintervju. 
Gruppen med högst poäng kallas grupp hög och gruppen med lägst poäng kallas grupp låg. 
Vardera gruppen omfattar åtta intervjuade personer. Kriteriet för grupp hög är minst 63 poäng 
för utrustning och minst 35 poäng för utbildning. För att få tillräckligt många personer att in-
tervjua fick utbildningskravet sänkas till 30 poäng. De med utbildning mellan 30 till 34 poäng 
betecknades som reserv 1. 
 
Samma förfarande användes för uttagning av grupp låg fast här var maxpoängen för utrust-
ning 45 poäng och för utbildning max 15 poäng. Även här fick reservgrupper utses (reserv 1, 
2 och 3). För reserv 3 gällde för utrustning max 60 poäng och för utbildning max 30 poäng. 
 
Alla reservgrupper fick utnyttjas både för grupp hög och grupp låg för att det skulle vara möj-
ligt att intervjua 8 personer ur vardera grupp. Den kvalitativa delen bestod av 8 st djupinter-
vjuer ur vardera gruppen. Intervjuerna genomfördes hemma hos den enskilde skogsbrukaren 
på så sätt att 30 frågor ställdes till den intervjuade självverksamme skogsägaren, (frågefor-
mulär se bilagor). Intervjuerna spelades in på kassettband för vidare analys. De 30 frågorna 
innehöll 5 frågeställningar med olika påståenden som den intervjuade skulle poängsätta på en 
skala från 1 till 10. 1 betecknas här som näst intill ovidkommande och 10 betecknas som 
mycket betydelsefullt för påståendet. Poängen sattes per påstående, så att varje påstående 
kunde få maxpoäng eller minpoäng i extremfallet. Dessa fem frågeställningar med påståenden 
som skulle poängsättas kom att ingå som den kvantitativa delen i undersökningen, och be-
handlades med statistiska metoder. 
 
Kassettbanden som spelades in vid intervjutillfället genomlyssnades när intervjuerna var 
klara. Av dessa 16 inspelade intervjuer utvaldes fyra intervjuer, två ur grupp hög och två ur 
grupp låg. Dessa fyra intervjuer ansågs vara intressanta eftersom de representerade de högsta 
respektive lägsta poängen inom respektive grupp. En informant per grupp visar god förmåga 
på flertalet frågeställningar och att formulera ett mål för sin skogsskötsel. Den andre ur re-
spektive grupp representerar motsatsen, dvs. verkar ha svårt för att sätta ord på frågeställning-
arna och inte riktigt veta vad man vill med sin skogsskötsel. Dessa fyra intervjuer lyssnades 
igenom en extra gång, då också skiftliga anteckningar fördes. T.ex. antecknades möjliga citat, 
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nyckelmeningar och stödord. Vid analysen av intervjumaterialet lades särskild vikt vid de fyra 
utvalda intervjuerna, men samtliga intervjuer har använts som underlag i analysen. Citat och 
nyckelmeningar har således hämtats även från andra intervjuer än de fyra särskilt utvalda. 
Den som genomfört intervjuerna har inte haft vetskap om informanten tillhört grupp hög eller 
grupp låg, vilket eliminerat risken för någon form av omedveten klassindelning av informan-
terna. Efter intervjun i frånvaro av informanten, antecknades de subjektiva upplevelserna av 
intervjusituationen, vilket utvecklas i diskussionskapitlet. 
 
Innan intervjuerna skickades en förfrågan per brev till dem som hade blivit uttagna till inter-
vju (se bilaga). En vecka efter brevet hade sänts, kontaktades informanten per telefon. I sam-
band med detta telefonsamtal kunde de informanter som inte ville medverka i en intervju 
meddela detta. Informanter som samtyckte till att medverka i intervjun, kontaktades åter per 
telefon. Vid detta samtal bestämdes tid och plats för intervjun. För de informanter som till-
hörde reserv 1, 2 och 3 skickades inte något informationsbrev ut. Dessa kontaktades istället 
direkt per telefon och tillfrågades då om de kunde medverka i en intervju. Tid och plats be-
stämdes även med denna grupp genom ett andra samtal. Vid telefonsamtalen förklarades även 
syftet med studien. Skälet till att reserverna ej meddelades per brev, var tidsbrist. För att i nå-
gon mån kompensera för den tid intervjun upptog för skogsägaren fick de en keps som Södra 
skogsägarna sponsrade med. Därutöver fick de välja mellan ett 1:a förband, ett par arbets-
handskar eller en biobiljett. 
 
 
Översiktlig beskrivning av grupp hög, låg och övriga 
I många avseenden kan en gradient skönjas mellan grupp låg, övriga och grupp hög (tabell 1). 
Grupp låg har minst fastigheter, minst säkerhetsutrustning, minst utbildning och minst avverk-
ningsvolym. Vad gäller inträffade olyckor så har grupp hög fler olyckor än grupp låg, men 
materialet för litet för att kunna dra några säkra slutsatser.   
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelse för några mått som beskriver grupp låg, hög och 
övriga. Värden enligt postenkät. 

Grupp låg Övriga Grupp hög  

Medel Standardavv Medel Standardavv Medel Standardavv 

Ålder, år 55,1 14,3 57,0 10,9 43,0 5,9 

Areal skogsmark, ha 58,5 35,7 121,9 146,6 230,0 262,0 

Total avv. vol 171 241 551 1092 622 1167 

- varav självverksam  
  avv. vol  

23 24 77 130 146 198 

Ungefärlig egen total 
arbetsinsats år 2001, 
tim  

 
108 

 
44 

 
305 

 
362 

 
601 

 
581 

Egen kompetensutv, 
tim/år 

1,9 3,7 7,3 14,7 10,6 8,3 

Olycka 1999-2001, % 0    13  

Arbetsskada/problem 
1999-2001, % 

25    25  
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4 Resultat 
 
4.1 Kvalitativa resultat av intervjuer 
Den kvalitativa delen består huvudsakligen av sammanfattningar av svar från de som har bli-
vit intervjuade, men även rena citat förekommer. I vissa fall förekommer även min tolkning 
av underliggande värderingar som framkommit under intervjuerna. För att underlätta läsandet 
och öka förståelsen är strävan att analysera varje enskild frågeställning var för sig. Likaså görs 
en jämförelse mellan grupp hög och grupp låg för varje enskild frågeställning. Ibland används 
formuleringen: ”flertalet i undersökningen har svarat ja eller nej”. Detta beror på att materialet 
är ganska litet –  åtta stycken per grupp –  och att det är en kvalitativ undersökning och ingen 
kvantitativ undersökning. Det är ofta inget alldeles entydigt ja eller nej i alla svar, utan ofta ett 
nog eller liksom. Åldersfördelningen mellan grupp hög och grupp låg skiljer sig ganska kraf-
tigt åt. Medelåldern för grupp hög är 43,75 år, med en spridning från 37 år till 52 år. För 
grupp låg är medelåldern 56,75 år med en spridning från 35 år till 72 år. 
 
 
Fråga 1 

BERÄTTA LITE KORT HISTORIK OM FASTIGHETEN OCH DIG SJÄLV. 

Flertalet av fastigheterna är någon form av släktfastigheter. 2 fastigheter i grupp hög är in-
köpta av nuvarande ägare. En vanlig form är att de har övertagits av barnen när föräldrarna 
har blivit för gamla. Detta har på några av fastigheterna inneburit att syskonen äger och driver 
fastigheten tillsammans. En ganska vanlig form att driva fastigheten är att kombinera jord- 
och skogsbruk eller att kombinera en anställning med skogsbruket. De som driver kombina-
tionen jord/skog verkar ha svårt för att hinna med bådadera. Antingen prioriteras skogsbruket 
eller jordbruket, och på detta sätt blir man mer eller mindre antingen jord- eller skogsbrukare. 
En förklaring kan vara att prestationskraven på jordbrukarna har ökat de senaste åren, även 
storlekarna på besättningarna inom jordbruket med animalieproduktion har ökat. 
 
Bakgrunden på skogsbrukarna skiljer sig åt mycket kraftigt. I princip förekommer allt mellan 
självlärda bönder till de som är utbildade civilingenjörer. Med denna bakgrund blir också 
spridningen på de yrken som skogsägarna har väldigt stor. Inga direkta skillnader mellan 
grupp hög och grupp låg kunde konstateras. 
 
 
Fråga 2 

HUR LÄNGE HAR DU SYSSLAT MED SKOGSARBETE, MOTORSÅG I SYNNERHET? 

Motorsågen är ett redskap som skogsägarna använder till många olika typer av arbeten. T.ex. 
trädfällning och kvistning, gallringsarbeten, röjningsarbeten, vedkapning och en del andra ty-
per av arbeten där man behöver utföra kapningsoperationer i trämaterial. Flertalet av de äldre 
kom i kontakt med motorsågen ungefär när den började bli allmänt tillgänglig – det verkar 
vara någon gång under 1960-talet. Då var dessa personer 20 till 30 år. De yngre individerna 
verkar också komma i kontakt med motorsågen någonstans i denna åldern, men ofta något ti-
digare. Här är spridningen mellan grupperna i stort sett likartad. De som urskiljer sig är de 
som fått kontakt med motorsåg via skoglig gymnasieutbildning. Dessa tillhör i princip alltid 
grupp hög. 
 
Arbete med motorsåg är också vad många av de intervjuade förknippar med skogsarbete. 
Ställs ytterligare frågor vidgas ofta begreppet och sådana saker som att man har varit med 
pappa i traktorn när han körde ut virket, kan då också börja betraktas som att slags skogsar-
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bete. Citat från intervju: ”Skogsarbete har jag sysslat med sedan jag vara liten. Jag plockade 
kottar när jag var 6-7 år, och det är ju en form av skogsarbete” slut citat. 
 
 
Fråga 3 

VILKA ÄR DE VANLIGASTE ÅTGÄRDERNA SOM DU UTFÖR SJÄLV I DITT SKOGSBRUK? 

Skogsägarna utför själva följande åtgärder: Plantering, röjning, gallring, omhändertagande av 
vindfällen och slutavverkning. Slutavverkning och sena gallringar avstår ganska många från 
p.g.a. det låga löneutrymmet för denna typ av arbetsuppgifter jämfört med alternativet att leja 
ut arbetet. Några av skogsägarna avstod också från arbete med stormfälld skog p.g.a. olycks-
risken. De var främst de riktigt små markägarna som även utförde slutavverkningarna själva. 
Inga tydliga skillnader fanns mellan grupperna. Tre av skogsägarna i grupp hög får betraktas 
som en speciell grupp p.g.a. att de var entreprenörer eller hade tillgång till skördare för sin 
egen skogskötsel. Av naturliga skäl användes maskiner i större utsträckning vid t.ex. hugg-
ning av vindfällen av dessa. De skillnader som kunde noteras mellan grupp hög och grupp låg 
var främst en person från grupp hög, som avstod från vissa arbetsmoment på grund av olycks-
risken. Han ansåg sig ha för lite vana och kunskap för vissa arbetsmoment, t.ex. svåra vind-
fällen, och valde därför att köpa dessa tjänster. 
 
 
Fråga 5 

VAR, NÄR OCH HUR HAR DU LÄRT DIG DEN ARBETSTEKNIK DU ANVÄNDER DIG AV I DIN 
SKOGSSKÖTSEL? 

Sättet att lära sig arbetstekniken ”motormanuellt skogsarbete” som framkommit i denna un-
dersökning är generellt av två slag. Det ena är att man lärt sig själv genom att man varit med 
föräldrar eller kamrater och på detta sätt lärt sig genom någon form av mentorsskap den första 
tiden. Sedan har man efterhand på egen hand lärt sig mer och mer. Den andra kategorin har 
någon typ av utbildning, oftast vid skogsbruksskola. Men även de som har gått skogsbruks-
skola har vanligen börjat med att följa med föräldrar eller kompisar och prova på arbetet innan 
de påbörjat utbildningen. Självfallet finns en stor skillnad mellan grupperna i denna fråga. 
Grupp låg har i mycket större utsträckning än grupp hög lärt sig sin arbetsteknik främst ge-
nom egen erfarenhet och övning. 
 
 
Fråga 6 

SKULLE DU INVESTERA 5 000 KR I ETT SKYDD, SOM SKYDDAR VID TRÄDFÄLLNING OCH HAR LIKA 
STOR SKYDDANDE VERKAN SOM SÅGSKYDDSBYXOR HAR MOT SÅGSKADOR, OM ETT SÅDANT SKYDD 
FANNS? OM NEJ, HUR MYCKET FÅR DET KOSTA? 

Flertalet av de intervjuade skulle nog införskaffa ett sådant skydd om det fanns. En person ur 
grupp hög tyckte inte det fanns behov av ett sådant skydd. Två personer ur grupp låg skulle 
nog inte införskaffa skyddet (den ene tyckte frågan var för hypotetisk för att han skulle kunna 
svara på den). Den andres ekonomiska situation tillät ej en sådan investering. Tilläggas skall 
att detta var en mycket liten skogsägare. Men om ekonomin tillät skulle han nog införskaffa 
skyddet. 
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Fråga 7 
HUR MYCKET ANSVAR HAR TILLVERKARE OCH FÖRSÄLJARE FÖR SÄKERHETSFRÅGORNA, OCH ÄR 
DU MOTTAGLIG OM DE GER INFORMATION OM SINA PRODUKTER ELLER TAR DU DET SOM 
”FÖRSÄLJNINGSPRAT”? 

Flertalet av de intervjuade ställer sig positiva till någon form av säkerhetsinformation från för-
säljaren. Några uppfattar dock sådan information som rena försäljningsargument i denna si-
tuation, och därför upplevs informationen som mindre trovärdig. Det ställs alltså stora krav på 
att säljaren inte uppträder som säljare i denna situation, utan som en trovärdig informatör för 
kunden. Ingen direkt skillnad mellan grupperna kunde här uppfattas. 
 
 
Fråga 8 

UPPLEVER DU DITT SKOGSARBETE MED MOTORSÅG SOM ETT RISKABELT ARBETE? (I VILKA 
SAMMANHANG OCH HUR). 

Flertalet svarar att de är medvetna om riskerna och att väldigt allvarliga skador kan inträffa. 
Citat från intervju: ”Inget som man går och tänker på. Ibland kan man tänka att det går lika 
fort att kapa av benet som det tar att kapa av en kvist” slut citat. En annan säger att han har re-
spekt för motorsågen och skogsarbetet, men han känner sig trygg i sin skyddsutrustning. Han 
tillägger också att de farligaste jobben är de som ligger lite utanför ”mallen”, t.ex. röja älgpass 
med motorsågen, vindfällen och fastfällda träd. Ingen direkt skillnad mellan grupperna före-
kom. Däremot verkar den yngre generationen vara mer medveten om skaderisken. 
 
 
Fråga 9 

BESKRIV DE FAKTORER SOM DU ANSER KARAKTÄRISERAR ETT SÄKERT MOTORSÅGSARBETE 
RESPEKTIVE ETT OSÄKERT. (TÄNK PÅ ATT MOTORSÅGSARBETE KAN OMFATTA MÅNGA OLIKA 
TYPER AV ARBETSUPPGIFTER). 

Variationen på svaren var stor för denna frågeställning. Några kunde inte precisera några 
faktorer för vad de ansåg vara ett säkert motorsågsarbete. Några huvudpunkter som framkom 
var arbetstekniken, säkerhetsutrustningen, prestationskravet och intresse för det man gör. 
Några kommentarer runt denna frågeställning var: Skall ha kontroll på det man gör. Ej 
”stimma runt” (vara stressad i sitt arbete). Måste vara fokuserad på arbetet och tänka sig för 
under arbetet. Att arbeta över sin förmåga är en riskfaktor. Att greppa sågen rätt. Att inneha 
erfarenhet, frågan är då hur man skaffar sig denna erfarenhet på ett riskfritt sätt om man ej re-
dan innehar den. De personer som innehar mer kunskap och utbildning för arbetsuppgiften 
tillhör vanligen grupp hög och har också lättare för att definiera vad de säkra faktorerna är för 
något. 
 
 
Fråga 12 

SKYDDSUTRUSTNINGEN SKYDDAR MIG VÄL MOT SKADOR OCH JAG KAN DÄRFÖR JOBBA MED 
MINDRE MARGINALER. (MOTIVERA ANTINGEN JA ELLER NEJ). 

Att skyddsutrustningen skulle medföra att man utförde arbetsuppgifterna med mindre margi-
naler än utan skyddsutrustning stämmer ej. Åtminstone är det väldigt få som erkänner att de 
jobbar med mindre marginaler med än utan skydd i denna undersökning. Man använder sig av 
lika stora marginaler med som utan skyddsutrustning. Några sade att de skulle känna sig 
osäkra utan skyddsutrustningen. Citat ”Nej, lite skyddsutrustning och jobba med större margi-
naler istället” slut citat. Någon annan menade att man gör på ett visst vis om man kan 
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skogsarbete, och det beror inte på utrustningen. Ingen skillnad mellan grupperna kunde påvi-
sas. 
 
 
Fråga 13 

HUR LÄGGER DU UPP DIN ARBETSDAG I SKOGEN? (PLANERING AV RASTER, NÄR OCH VAD DRICKER 
OCH ÄTER DU, BETING, JOBBAR VISS TID). 

Upplägget på en dags skogsarbete varierade ganska kraftigt. Det märks en tydlig skillnad om 
man bor på fastigheten eller om man har en längre resväg till den. Likaså märks en skillnad 
mellan individer som har huggit professionellt eller hugger mycket. Dessa går att hitta både i 
grupp låg och grupp hög, men de återfinns vanligen i grupp hög. Har man lång resväg eller 
hugger mycket verkar det som man planerar sin dag i skogen med större omsorg. De som 
hugger mycket verkar också ha bättre koll på hur mycket och vad de behöver äta och dricka 
för att orka med en dags skogsarbete. Generellt tar de flesta en paus och kanske äter och 
dricker lite när de tankar. 
 
De som har jordbruk har skötsel av djuren före och efter skogsarbetet. Andra kör ut vad de 
hugger för dagen, och på så sätt kombinerar de huggningen med utkörning under dagen. Citat 
”Jag jobbar efter vad kroppen tycker, men jag och kroppen är inte alltid överrens”. Slut citat. 
 
 
Fråga 14 

NÄR PÅ DAGEN ANSER DU ATT OLYCKSRISKEN ÄR STÖRST? MOTIVERA. 

En av de intervjuade ansåg att risken vara jämt fördelad över dagen, men att det var på mor-
gonen och den sista timmen som var lite högre risk med. Detta motiverade han med att man ej 
skall ta ut sig så mycket så att risken stiger framåt kvällen, man skall bryta arbetet innan ris-
ken stiger (grupp hög). Resterande ansåg att risken steg med tiden, den sista timmen är den 
farligaste. 
 
 
Fråga 15 

HAR DU NÅGRA FÖRSLAG ATT GÖRA MOTORSÅGSARBETET, SKOGSARBETET SÄKRARE? (OM JA, 
UTVECKLA). 

Att känna till sina egna styrkor och svagheter och anpassa arbetet efter dessa. Att inte sätta sig 
i en sådan situation att man måste arbeta över sin egen förmåga, kapacitet. Att ha en rimlig 
balans mellan säkerhet och t.ex. ta hjälp av traktorn för nedtagning av fastfällt träd. Ett gene-
rellt svar var att använda rätt arbetsteknik och att ha ordning på sin utrustning. Detta kan inne-
fatta allt från rätt inställd tomgång på sågen till att hjälmen inte är för gammal. Det fanns 
också de som ansåg att skall det fungera är det nog bra som det är. Det ansågs också att det är 
att arbete som kan vara förknippat med stora risker, och att det nog inte är möjligt att undvika 
alla allvarliga olyckor och tillbud. Inga direkta skillnader mellan grupp hög och låg framkom i 
undersökningen. 
 
 
Fråga 16 

SKULLE DET FÖR DIG VARA MÖJLIGT MED NÅGON FORM AV SAMVERKAN FÖR ATT UNDVIKA 
ENSAMARBETE? (FÖRKLARA ANTINGEN JA ELLER NEJ). 

Flertalet ur båda grupperna är eniga om att samverkan är positivt för säkerheten, och även att 
det skulle vara roligare om man hade någon att prata med vid t.ex. fikaraster. I den undersökta 

 
7 
 
 

 



   

gruppen sker dock inte mycket samverkan i dagsläget. Några samverkar lite med någon 
granne, men det verkar vara försumbart. Några orsaker som har nämnts till bristen på samver-
kan inte existerar i dagsläget är: man jobbar på sådana tider att det inte passar för den andre. 
Man är lite av en ensamvarg av naturen. Det blir mer planerande och mindre frihet när någon 
mer skall följa med. Olika individer presterar olika mycket. Det är väldigt viktigt att person-
kemin stämmer om man skall samverka med någon. Något som bör tagas i åtanke när sam-
verkan diskuteras är att när man sågade ned träden med stockasåg var det i princip alltid två 
man som utförde arbetet. Detta visar att om det föreligger att verkligt behov av fler än en per-
son för att göra arbetet effektivt går problem som samverkan kan vara förknippat med att lösa. 
 
 
Fråga 17 

PÅVERKAR KOSTNADER OCH PRESTATIONSKRAV DIN SÄKERHET? 

I princip verkar inte kostnaden för skyddsutrustning vara avgörande för införskaffande eller 
ej. I ett fall av dessa 16 intervjuer har kostnaden för skyddsutrustningen angivits som skäl för 
att den ej användes. Det finns andra personer som inte använder skyddsutrustning i undersök-
ningen, men då är skälet att de anser att de inte har behov av den. Flertalet skaffar den 
skyddsutrustning som de anser att de har behov av. Citat ”har du inte råd med utrustningen 
skall du heller inte vara i skogen” slut citat. En annan kommentar var att det kostar också 
ganska mycket att såga av sig ett ben. Åsikterna var lika mellan grupp hög och grupp låg. 
 
Däremot verkar det som om det finns kopplingar mellan prestationen och säkerheten. De mest 
högpresterande personerna (de som har haft eller har manuell huggning som yrke) återfinns i 
princip i grupp hög. Dessa personer verkar ha drabbats av väsentligt mer tillbud och olyckor 
än de andra i denna undersökning. Lönesättningen var ackord eller delvis ackord för dessa 
personer. De jobbade i huggarlag där prestationen och lönen verkar ha varit väldigt viktig. I 
intervjuerna anser flertalet att det finns kopplingar mellan prestation och säkerhet. Prestations-
förmågan skiljer mellan olika människor. Säkerheten sjunker främst då individen jobbar över 
sin egen prestationsnivå. 
 
 
Fråga 20 och 21 

HAR SKYDDSUTRUSTNINGEN SKYDDAT DIG FRÅN NÅGON OLYCKA? HAR SKYDDSUTRUSTNINGEN 
VARIT TILL HINDER NÅGON GÅNG? (MINSKAT SÄKERHETEN). 

VAD HAR UTBILDNING OCH INFORMATION GIVIT DIG FÖR ATT ÖKA SÄKERHETEN? (HUR SKULLE 
DETTA KUNNA BLI BÄTTRE?). 

I både grupp hög och grupp låg har skyddsutrustningen skyddat individerna mot någon form 
av skada, om inte annat har hörselskydden skyddat mot hörselnedsättning på samtliga i denna 
undersökning. Hörselskydden skyddar även mot kyla vintertid. Andra tillfällen då skyddsut-
rustningen har skyddat är : Kastskyddet på sågen har löst ut vid kast. Hjälmen, visir och hör-
selskydd har skyddat när sågen har kastat upp i ansiktet utan att kastskyddet löst ut. Hjälmen 
har även skyddat mot fallande föremål såsom kvistar men även träd i något fall. Visiret har 
skyddat för spån och kvistar mot ögon och ansikte. Sågskyddsbyxorna har skyddat mot såg-
skador. Stövlarna har skyddat mot kläm-/sågskador. Det finns med automatik skillnader mel-
lan grupp hög och grupp låg i denna frågeställning, i och med att du måste ha mer skyddsut-
rustning för att komma i grupp hög. Hur sedan denna skyddsutrustning används har inte 
speglats i denna rapport. 
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Flertalet anser att skydden är till mer nytta än hinder, flertalet i denna undersökning använder 
också skydd i stor utsträckning. Men flera påpekar också att det kan bli tungt, varmt och att 
rörligheten minskar med skyddsutrustning. Det verkar finnas en tendens till att de äldre per-
sonerna i undersökningen anser att alla skydd är obekväma och sänker prestationsförmågan. 
Detta kan ha att göra med att de första sågskyddsbyxorna som kom ut på marknaden var 
ganska obekväma att använda. De som använder skyddsutrustning i mindre omfattning finns i 
princip i grupp låg. 
 
Utbildning och säkerhetsmedvetande har klara kopplingar. Men däremot verkar det inte gå att 
hitta några kopplingar mellan inträffade olyckor, tillbud och utbildning i denna undersökning. 
I intervjuerna verkar dock flertalet anse att utbildning är en väg mot säkrare skogsarbete. 
Grupp hög tror mer på utbildning än grupp låg. En kommentar var att jag har fått säkerheten 
inpräntad med de utbildningar jag gått. 
 
 
Fråga 22 och 23 

HAR DU VARIT MED OM ATT EN OLYCKA NÄSTAN INTRÄFFAT? 

HAR DU ELLER NÅGON NÄRA VÄN SKADAT SIG I SKOGSARBETET? BESKRIV I SÅ FALL HUR DETTA 
HAR PÅVERKAT DIG. 

Av de 16 tillfrågade uppgav alla utom 1 att en olycka nästan inträffat. Vad som definieras som 
nästan inträffat skiljer mycket mellan de olika personerna. Generellt verkar de som jobbar i 
skogen har en ganska hög toleransnivå innan man betraktar det som nästan inträffat. Ett kast 
med sågen så att kastskyddet löser ut men ej är i närheten av någon kroppsdel betraktar nog 
flertalet som en normal del i arbetet. Men det skulle också kunna betraktas som en nästan in-
träffad olycka. Ingen skillnad mellan grupp hög och grupp låg har kunnat noteras. Vanliga ty-
per av olyckor som nästan inträffat är: Olika typer av kast med sågen. Sågat i stövlar och 
byxor. Fallande föremål som träffat hjälm. Stammar som har kastat vid kaptillfället p.g.a. att 
de suttit i spänn. Träd som gått bakåt vid fällningsarbetet. Rotändan har slagit upp vid slut-
skedet av fällningsarbetet. Varit för nära varandra vid fällningsarbeten och kunnat fälla på 
kamrater. 
 
De nästan inträffade olyckorna är något som fungerar som mycket effektiva väckarklockor. 
Dessa tillbud som man själv har varit med om, men även då någon man känner har skadat sig 
medför insikter om att nästa gång kan det drabba mig, det drabbar inte bara andra. Är den 
drabbade därtill ansedd som en kompetent huggare verkar det påverka omgivningen i än 
högre grad. 
 
 
Fråga 24 och 26 

VILKA NORMER OCH VÄRDERINGAR JOBBAR DU EFTER, OCH HUR HAR DESSA NORMER OCH 
VÄRDERINGAR VUXIT FRAM? VAD ÄR DET SOM GÖR DESSA TROVÄRDIGA FÖR DIG? (TUFF, MATCHO, 
RAMBOTYP – ÄRLIG VERKLIG SJÄLVSÄKERHET, VÅGAR BE OM HJÄLP VID BEHOV). 

FINNS DET OUTTALADE NORMER OCH ATTITYDER KRING ARBETET SOM BEDRIVS I SKOGEN? OM JA. 
HUR SER DESSA UT OCH HUR OCH VARFÖR HAR DE SKAPATS? 

Citat ”Ja, normer och värderingar. Jag har ju den normen och den värderingen att jag skall 
komma levenes hem, det är ju den första. För livet är ju gott att leva” slut citat. Andra kom-
mentarer är att intresset för det man gör ger normer och värderingar. Grunden för normer och 
värderingar är intresset för skog. Ett annat citat ”Man går inte ut i skogen bara för att tjäna 
pengar” slut citat. Det framkom skillnader vad gäller normer och värderingar, mellan rent 
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självverksamma huggare och personer som även jobbat professionellt. Vid proffshuggning  
utvecklades det ofta både en grupp- och en enskild prestationsnorm, denna verkade vara in-
timt kopplad till ersättningen. Citat från en person som högg professionellt under 1970-talet 
”Vi var ju 3 killar som, vi högg 500 meter i veckan ihop, manuellt. Skotaren körde 100 meter 
om dagen vi höll en skotare. Det var ju bara att det skulle ner. Blev det inte det var det lördan 
med då, ofta blev det lördan med. Det var minst det vi skulle hugga. Gärna skulle skotaren få 
köra lördan istället” slut citat. Det verkar finnas tendenser till att ju starkare normer och vär-
deringar knyts till prestation och effektivitet, ju lättare blir det att säkerheten åsidosätts. Både 
för grupp hög och låg gäller att de anser att det finns normer och värderingar både uttalade 
och outtalade, men att det är väldigt svårt att sätta ord på dem och precisera vad de egentligen 
innehåller. 
 
 
Fråga 27, 28 och 29 

FORTBILDAR DU DIG FORTFARANDE INOM DET SKOGLIGA OMRÅDET? HUR SKER DETTA? (KURSER, 
SKOGSDAGAR, STUDIECIRKLAR, SJÄLVSTUDIER, SAMTAL MED ANDRA SKOGSÄGARE ELLER ANNAT). 

HUR SKALL DENNA FORTBILDNING VARA UPPLAGD FÖR ATT ATTRAHERA DIG? (TID, PLATS, 
UPPLÄGG, VEM SKALL MEDVERKA FÖR TROVÄRDIGHET, MIXEN MELLAN PRAKTIK OCH TEORI). 

VAD PRIORITERAR DU VAD GÄLLER KUNSKAP? (EKONOMI, SÄKERHET, TEKNIK OCH MASKINER). 
UTVECKLA OCH FÖRKLARA. 

Att intresset för fortbildning, utbildning skiljer mellan grupp hög och låg är givet eftersom ut-
bildning är en av variablerna för att ingå i den ena eller andra gruppen. Intresset för fortbild-
ning verkar också delvis vara åldersrelaterat, men också utbildningsrelaterat. Ju högre ålder, 
ju mindre tror personen på fortbildning och utbildning och ju mer fortbildning, utbildning per-
sonen besitter ju mer tror personen på fortbildning och utbildning. Tidningar och artiklar i 
pressen verkar i princip alla i undersökningen ta del av. Likaså diskussioner med andra skogs-
brukare. Grupp låg verkar vara mindre benägen att införskaffa kunskap som kräver mer enga-
gemang såsom studiecirklar, skogsdagar och mer regelrätt utbildning som t.ex. kurser av olika 
slag. 
 
Vad skogsägarna prioriterar och hur fortbildningen och utbildningen är upplagd och framförs 
finns säkert kopplingar mellan. Kunskap som är särskilt eftertraktad i den undersökta gruppen 
verkar mestadels de gröna bitarna i skogsbruket; hur gör jag för att skapa den skog som till-
talar mig. Även ekonomi t.ex. aptering verkar vara eftertraktad kunskap. Även information 
om teknik och maskiner verkar vara eftertraktad. För att denna efterfrågade kunskap skall bli 
uppskattad och trovärdig, efterfrågas en mix av lika delar teori och praktik. De som håller i 
fortbildningen/utbildningen skall också behärska både teorin och praktiken. 
 
 
Fråga 30 

HAR DIN SYN PÅ SÄKERHET FÖRÄNDRATS ÖVER TIDEN? (FAMILJ, VÄNNER, EGEN INSIKT, ÖKAD 
KUNSKAP M.M). MOTIVERA. 

Insikten om farorna med motormanuellt skogsarbete ökar med åldern och erfarenheten anser 
generellt både grupp hög och grupp låg. En kommentar var; man har hört talas om dumdris-
tiga grejer, och de vill man ju undvika själv. Citat ”Man vill ju inte gå i samma fälla själv” 
slut citat. Ett annat citat lyder ”Jag sa till min nye granne häromdagen, överstelöjtnant som 
han är. Han har köpt en ny äga här uppe. Han gick och högg i sin vapenrock. Så han åkte och 
köpte fullständig utrustning dagen efter” slut citat. 
 

 
10 
 
 

 



   

4.2 Kvantitativa resultat av undersökningen 
Den kvantitativa delen bestod av fem olika frågeställningar med olika påståenden som infor-
manten skulle poängsätta. Samma poängsättning användes för de fem frågeställningarna. Po-
ängen fördelades på en skala från ett till tio, där ett innebar i stort sett betydelselös, mycket 
ringa betydelse och tio innebar mycket betydelsefull. Varje påstående i frågeställningarna po-
ängsattes var för sig, på så sätt kunde teoretiskt frågeställningarna besvaras med samma poäng 
för samtliga påståenden, detta förekom dock ej i undersökningen. 
 
 

FRÅGESTÄLLNING 4. VAD MOTIVERAR DIG TILL SJÄLVVERKSAMT SKOGSARBETE? POÄNGSÄTT PÅ 
EN SKALA FRÅN 1 TILL 10 FÖLJANDE FAKTORER. 

Grupp hög Grupp låg  

Faktor Medel Std Medel Std

 

P-värde 

 

sign

Skapa fin skog 8,8 1,1 8,9 0,8 0,81  

Intresse och tillfredsställelse 8,6 1,8 8,4 0,9 0,74 - 

Ekonomi 7,6 2,2 5,9 2,8 0,19 - 

Tradition 5,7 2,8 4,4 2,2 0,29 - 

Motion 5,6 2,4 5,2 2,4 0,76 - 

Tjänst till föräldrar 5,5 2,6 4,5 3,1 0,49 - 

Fritidssysselsättning 5,4 3,3 4,1 2,7 0,42 - 

Annat: Gemenskap med andra delägare. Kultur, kulturskog och bevara unika skogsmiljöer. 
 
Kommentarer frågeställning 4 
Ur tabellen kan man se att påståendena: Skapa fin skog samt intresse och tillfredsställelse är 
de faktorer som har fått högst medelvärde och lägst standardavvikelse, för både grupp hög och 
grupp låg. Det betyder att dessa faktorer är viktiga för alla intervjuade skogsägare. Båda dessa 
faktorer är ganska subjektiva, en fin skog för en individ behöver inte vara en fin skog för en 
annan individ. Dessa två faktorer har också höga P-värden. Detta visar att materialet inte kan 
styrka någon skillnad mellan grupperna beträffande någon av dessa faktorer.  
 
Först på tredje plats kommer faktorn ekonomi. Ekonomi kan sägas vara en mer objektiv vari-
abel som är lättare att mäta, räkna och jämföra. Faktorn ekonomi har högre standard avvikelse 
och markant lägre P-värde, alltså större sannolikhet att det finns skillnad mellan grupperna. 
Grupp hög anger högre värden på ekonomin.  
 
En tolkning av svaren är att motivationen för självverksamt skogsarbete finns mer i hjärtat än 
i plånboken, i synnerhet för grupp låg. 
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FRÅGESTÄLLNING 10. VAD ANSER DU VARA VIKTIGT FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR OLYCKA? 
POÄNGSÄTT FÖLJANDE FAKTORER FÖR ATT MINSKA OLYCKSRISKEN PÅ EN SKALA FRÅN 1 TILL 10. 

Grupp hög Grupp låg  

Faktor Medel Std Medel Std

 

P-värde 

 

sign

Arbetsteknik 9,4 1,2 8,1 1,6 0,09 - 

Skyddsutrustning 9,2 0,9 8,0 2,3 0,19 - 

Bra planering 8,8 1,2 8,6 0,9 0,82 - 

Utbildning 8,6 1,3 6,5 2,8 0,08 - 

Bra och väl underhållen utr. 8,4 1,7 8,6 0,9 0,72 - 

Styrka och snabbhet 5,9 1,4 5,9 2,0 1,0 - 

Lagarbete 5,9 2,0 5,3 1,7 0,52 - 

Annat: Efter längre uppehåll ringrostig. Rätt inställning. Varför gör man jobbet? 
 
Kommentar frågeställning 10 
Ur tabellen går det att se att det att det skiljer mellan grupperna för vad informanterna anser 
vara viktigt för att minska risken för att en olycka skall inträffa. Men de faktorer som har fått 
höga poäng i den ena gruppen har också vanligtvis också fått höga poäng i den andra gruppen. 
Faktorerna Arbetsteknik, Utbildning och Skyddsutrustning har fått högre värden från grupp 
hög. Skillnaderna är nästan signifikanta. 
 
Även i denna frågeställning går det att dela in faktorerna i två grupper, en mer subjektiv och 
en mer objektiv grupp. Skyddsutrustning och utbildning (i mening formell utbildning, merit) 
är objektiva faktorer som är ganska lätta att mäta, räkna och jämföra. Resterande faktorer för-
utom styrka och snabbhet kan hänföras till gruppen mer subjektiva. Dessa är svårare att mäta, 
räkna och jämföra 
 
 

FRÅGESTÄLLNING 18. POÄNGSÄTT VARFÖR DU ANVÄNDER SKYDD, PÅ EN SKALA FRÅN 1 TILL 10. 

Grupp hög Grupp låg  

Faktor Medel Std Medel Std

 

P-värde 

 

sign

Säkerhet 9,6 0,5 9,5 1,1 0,77 - 

Arbetsmiljö 8,8 1,2 6,6 1,4 0,006 ** 

Egen insikt 8,5 1,5 8,2 0,9 0,69 - 

Normer och värderingar 7,9 1,6 5,1 2,1 0,01 * 

Ekonomi 7,2 1,7 6,4 1,8 0,33 - 

Påverkan från familjen 7,2 2,3 5,6 2,4 0,19 - 

Effektivitet 6,6 2,1 6,0 1,0 0,47 - 

Intresse 6,4 2,8 4,2 3,1 0,17 - 

Förebilder 6,0 2,7 3,8 1,6 0,07 - 

Lagar 4,1 2,5 2,9 2,4 0,33 - 

Annat: Högre prestation med säkerhetsutrustning. 
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Kommentarer frågeställning 18 
Både grupp hög och låg anger enligt undersökningen att det är säkerheten som är den främsta 
orsaken till att de använder skydd. Medelvärdet för grupp hög är 9,6 respektive 9,5 för grupp 
låg. Även P-värdet är högt för denna variabel, alltså finns ingen påvisbar skillnad mellan 
grupperna avseende denna variabel. Även variabeln: Egen insikt har fått höga medelvärden 
och P-värden för båda grupperna. Däremot framgår det ej hur denna insikt har kommit till 
stånd, en möjlighet kan vara att det finns en koppling till utbildning. Faktorerna Arbetsmiljö 
och Normer och värderingar har signifikant högre värden för grupp hög. Normer och värde-
ringar samt arbetsmiljö är sådana subjektiva faktorer som med stor säkerhet till en del skapas 
under utbildning, fortbildning. I en professionell utbildning typ skogsbruksskola, skogsdagar 
och liknande officiella ut och fortbildningar finns alltid inslag av arbetsmiljö. Detta ger i för-
längningen normer och värderingar. Detta är en trolig förklaring till skillnaderna mellan grupp 
hög och låg för denna frågeställning i undersökningen. 
 
 

FRÅGESTÄLLNING 19. POÄNGSÄTT VARFÖR DU FORTBILDAR DIG, PÅ EN SKALA FRÅN 1 TILL 10. 

Grupp hög Grupp låg  

Faktor Medel Std Medel Std

 

P-värde 

 

sign

Säkerhet 8,5 1,2 7,9 2,2 0,49 - 

Intresse 8,5 1,7 7,6 1,9 0,35 - 

Egen insikt 7,6 1,9 6,6 2,8 0,42 - 

Arbetsmiljö 7,6 1,8 5,4 2,7 0,07 - 

Normer och värderingar 7,6 1,2 5,1 2,6 0,03 * 

Effektivitet 7,5 1,8 5,8 2,3 0,10 - 

Ekonomi 7,2 1,5 7,4 1,9 0,88 - 

Förebilder 6,0 1,7 4,1 2,0 0,06 - 

Påverkan från familjen 5,2 2,0 4,2 2,7 0,41 - 

Lagar 5,2 2,9 3,6 2,2 0,23 - 
 
 
Kommentarer frågeställning 19 

Intresse och säkerhet är två faktorer som har fått de högsta medelvärdena för varför man fort-
bildar sig för båda grupperna. Det är ganska naturligt att dessa två variabler följer varandra 
ganska väl för respektive grupp. Är man intresserad av fortbildning inom området säkerhet, 
får med automatik både dessa variabler höga medelvärden.  
 
Grupp hög har för de allra flesta faktorer angett högre poäng. Normer och värderingar är den 
enda faktorn som är signifikant skild, men Förebilder, Effektivitet och Arbetsmiljö är nära 
signifikant högre för grupp hög. Egen insikt, effektivitet och arbetsmiljö har fått ganska höga 
medelvärden. Gör fortbildningen att värdet av dessa variabler ökar, påverkar det också indivi-
den på ett positivt sätt. Om detta antagande stämmer kommer vissa variabler att få högre po-
äng ju mer fortbildning individen innehar. 
 
 

 
13 
 
 

 



   

FRÅGESTÄLLNING 25. POÄNGSÄTT FÖLJANDE FAKTORER PÅ EN SKALA FRÅN 1 TILL 10 MED 
AVSEENDE PÅ HUR BETYDELSEFULLA DE ÄR FÖR SKAPANDE AV NORMER OCH VÄRDERINGAR. GE 
ÄVEN EN KORT FÖRKLARING TILL VARJE ORD. 

Grupp hög Grupp låg  

Faktor Medel Std Medel Std

 

P-värde 

 

sign

Utbildning 8,7 1,4 6,6 1,8 0,03 * 

Mentorer 8,1 1,3 6,6 2,2 0,12 - 

Förebilder 6,7 2,2 5,1 2,4 0,20 - 

Kompisar 6,6 1,7 5,9 1,9 0,47 - 

Föräldrar och släkt 6,3 1,9 5,7 2,3 0,62 - 

Socialt nätverk 5,9 1,9 5,8 1,7 0,90 - 
 
 
Kommentarer frågeställning 25 
Utbildning, mentorer och kompisar är de faktorer som har störst betydelse för skapande av 
normer och värderingar i den undersökta gruppen. Faktorn Utbildning har signifikant högre 
värde för grupp hög. Faktorerna Förebilder och Mentorer har också klart högre värde för 
grupp hög, skillnaden är dock ej signifikant.  
 
En förvånande sak är att föräldrar och släkt inte har fått en högre medelpoäng än de har. En 
del normer och värderingar skapas väldigt tidigt i livet och då spelar föräldrarna en ganska 
stor roll. Under utbildningar skapas olika normer och värderingar. Under utbildningar skapas 
ofta starka kompisrelationer, lärarna fungerar ibland som en slags mentorer men även ibland 
som förebilder. Under utbildningen skapas möjligen normer och värderingar på att mer plane-
rat, aktivt och förutbestämt sätt för individen. Samtidigt täcker dessa normer och värderingar 
ett smalare område än de normer och värderingar som grundläggs av föräldrarna i väldigt ti-
dig ålder. 
 
 
4.3 Kvalitativa och kvantitativa slutresultat 
Att det finns skillnader mellan grupp hög och grupp låg beträffande säkerhetsmedvetande och 
vilja att införskaffa kunskap framgår relativt tydligt i denna undersökning. Det finns sannolikt 
många olika orsaker till skillnaderna. Det är en ganska stor skillnad på medelålder mellan 
grupp hög och grupp låg. I grupp hög är medelåldern 43,75 år, med spridning från 37 till 52 
år. För grupp låg är dessa värden 56,75 år med spridning från 35 till 72 år. 
 
Flera i grupp låg var verksamma i skogen när motorsågarna började användas mer allmänt i 
skogsbruket. Vid denna tidpunkt vara de ganska unga. Vid denna tidpunkt fanns det inte 
mycket skyddsutrustning att tillgå, och det som prioriterades högst var prestationen. Inte hel-
ler var utbildningssystem och olika former av fortbildning utbyggt, åtminstone inte för de 
”enklare” kroppsarbeten dit manuellt skogsarbete får räknas. Detta är troligtvis en mycket 
viktig faktor till varför grupp låg i princip får lägre poäng för samtliga variabler i denna un-
dersökning i jämförelse med grupp hög. 
 
En annan faktor som säkert skall betraktas som en nyckelfaktor beträffande säkerhetsmedvet-
ande och vilja att införskaffa kunskap och att öka användningen av olika skydd är intresse. 
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Finns det ett starkt och äkta intresse för det som man företar sig medför det vanligen att man 
även blir ”duktig” på denna uppgift. I begreppet ”duktig” kan ingå mycket, men någon form 
av kompetens behövs för att kunna betraktas som duktig. Denna person fortbildar sig vanligen 
och tar in så mycket kunskap som den kommer över. Den är ofta även lyhörd för nyheter som 
har att göra med arbetsuppgiften. 
 
 
5 Diskussion 

5.1 Subjektiva intryck av intervjuer 
De subjektiva intrycken från samma situation kan variera mycket mellan hur 2 olika individer 
upplever dessa. Då dessa intervjuer genomfördes hemma hos samtliga skogsbrukare och det 
var samma person som genomförde samtliga intervjuer bör det bli en viss likriktning av de 
subjektiva intrycken i materialet. Grovt kan de subjektiva intrycken indelas i 2 grupper. Vi 
kan kalla det ena för fysiska faktorer t.ex. upplevelsen av ordning på gårdsplanen och inne i 
huset, skicket på fastigheter och dylikt.  
 
Det andra kan mer hänföras till gruppen psykologiska faktorer t.ex. personkemin i intervju-
situationen. Upplevdes miljön som mjuk och varm eller kall och otrevlig. Helheten skapas gi-
vetvis av både de fysiska och de psykiska faktorerna. Det är troligen bland dessa mer subjek-
tiva faktorer det går att finna de största möjligheterna till att minska olycksriskerna i skogsar-
betet. 
 
Att sammanställa faktorer av denna karaktär går säkert att göra på en mängd olika sätt. Det 
sätt som har valts i denna undersökning är en uppräkning av de anteckningar som gjordes di-
rekt efter intervjutillfället. Det skall understrykas att det inte är några värderingar inlagda i 
dessa upplevelser. Det är enbart ett försök till att återge mina subjektivt upplevda intryck av 
hela intervjusituationen. Eftersom hela undersökningen bygger på två grupper, grupp hög och 
grupp låg så redovisas även dessa intryck för respektive grupp. I uppräkningen innefattar en 
punkt en intervju. 
 
 
Subjektiva intryck grupp hög 

• Verkar vara en stor fastighet. Invändigt är huset propert men ganska slitet, har herrgårds-
karaktär. God ordning men ändå inte ordning på något sätt. Lättpratad som person. 

• Mycket god ordning på fastigheten och inne i huset. Hela fastigheten utstrålar kvalité och 
planering, allt från gårdsplanen till bilarna. Personen verkar ha gott självförtroende och 
veta sitt värde. Han verkar också vara medveten om sina styrkor och svagheter. Verkar ha 
väldigt mycket kunskap, men är lite svår att få att prata. 

• God ordning på gårdsplanen. Mysig och avslappnad stämning. Har nog större skoglig 
kunskap än han säger och själv vet. 

• Ganska nyrenoverat hus. God ordning inne i huset. Verkar vara lite för ”snäll”. Jobbar nog 
i det längsta innan han ger upp. Gav ett ärligt och uppriktigt intryck. 

• Lugn och saklig. Verkar inte sätta prestationen överst. Ger intryck av att vara ganska tole-
rant mot det mesta. 

• Lugn och kunnig. Ville veta hur saker och ting fungerar. God ordning i och utanför fastig-
heten. 
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• Ganska stökigt, (ordningen var inte den bästa) på fastigheten. Väldigt lugn och saklig, 
verkar ta dagen som den kommer. Verkar inte alltid sätta prestationen först. Gav ett varmt 
och omtänksamt intryck. 

• Verkar vara väldigt driftig. God ordning på fastigheten, både invändigt och utvändigt. 
Verkar veta sitt värde. Känner nog även till sina styrkor och svagheter. Uppfattar honom 
som prestigelös men ändå inte som mesig. 

 
 
Subjektiva intryck grupp låg 

• Ger intryck av att vara mycket kunnig på området. God ordning i oordningen. Uppfattar 
honom som driftig, och förnuftig. Verkar inte ha stort förtroende för akademiker. 

• Ger intryck av att vara mycket säkerhetsmedveten, på gränsen till rädd för allting. Stor re-
spekt för allting från myndigheter till motorsågen. Verkar inte riktigt veta sitt eget värde. 
Fastigheten upplevs som sliten. 

• Upplever honom som ganska osäker som människa i intervjusituationen. Större intresse 
för teknik och maskiner än för de mer mjuka sociala bitarna. Ganska slarvigt på fastighe-
ten. Verkar vara lite för snäll. 

• Upplevs som försiktig, lite dåligt självförtroende. God ordning på fastigheten. 
• Fastigheten upplevs som sliten. Ganska slarvigt på fastigheten. Personen upplevdes som 

ganska gnällig. 
• Mycket hög social kompetens. Ger intryck av gott självförtroende. Verkar veta sitt värde. 

Verkar vara medveten om sina starka sidor men även sina svaga sidor. God ordning ut- 
och invändigt på fastigheten. Personligheten ger ett ordnat intryck. 

• Väldigt god ordning på fastigheten, uppfattas nästan som pyntat. Verkar inte ha något för-
troende för akademiker. 

• God ordning på fastigheten. Verkar inte riktigt veta sitt värde. Mysig avslappnad stämning 
under intervjun. Ger intryck av att ha mer kunnande än han säger. 

 
En aspekt som bör kommenteras rörande de subjektiva upplevelserna av informanterna i 
denna undersökning är att grupp låg fordrade betydligt mer övertalning för medverkan i un-
dersökningen än grupp hög. Detta är en generell kommentar, stora variationer förekom inom 
båda grupperna. 
 
 
5.2 Metod 
Målet med undersökningen har varit att se möjligheter, men även hinder, för att öka säkerhe-
ten för de självverksamma skogsbrukarna. Redan under planeringen bestämdes att undersök-
ningen skulle baseras på intervjuer av skogsbrukare och urvalet skulle ske från enkätunder-
sökningen från 2002. Redan i inledningen av undersökningen fanns det en ”känsla” av att 
mycket av ”nycklarna” till ökat säkerhetsmedvetande hos skogsbrukarna fanns på det mentala 
planet hos dem. Urvalsmodellen utarbetades så att så stor variationsbredd som möjligt skulle 
åstadkommas hos informanterna enligt poängberäkningsmodellen. Att valet föll på fråga 7 
och11 beror på att dessa faktorer ansågs som nyckelfaktorer för ett säkert skogsarbete.  
 
Efter att urvalsmodellen tagits fram sammanställdes intervjufrågorna. Vid utarbetandet av frå-
gorna tillkom den kvantitativa delen av frågorna, detta för att kunna få ett resultat som kunde 
beräknas statistiskt och ge en viss ”stadga” åt den kvalitativa delen. Detta var en metod som 
också tycktes fungera i praktiken. 
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I inledningen av undersökningen trodde vi att det relativt enkelt skulle utkristallisera sig nå-
gon form av mall för en säker respektive mindre säker skogsbrukare, med de metoder som 
valts i denna undersökning. Det visade sig dock relativt fort att så var inte alltid fallet. Många 
faktorer tog ut varandra, t.ex. kan svårighetsgraden av arbetet höjas när kompetens och skick-
lighet höjs. Detta kan i sämsta fall medföra att risken för olyckor ökar eller kvarstå på samma 
nivå som innan istället för att sänkas till en lägre nivå. 
 
Studieupplägget baserades på hypotesen att det skulle finnas skillnader mellan personer med 
högst och lägst poäng enligt tidigare beskrivning. Även om många skillnader framkommit, 
varav vissa tydliga och signifikanta, är ändock huvudintrycket att skillnaden i säkerhetsmed-
vetande och bedömd eller faktisk olycksfallsrisk inte är så stor mellan grupperna. 
 
Det kan finnas många förklaringar till detta. En är att de båda grupperna inte är helt experi-
mentellt jämförbara. Grupp hög är genomsnittligt yngre, har större fastigheter, jobbar längre 
tid i skogen och kan bedömas vara mer högpresterande och prestationsinriktade. Det är natur-
ligt att det finns samband mellan omfattningen av eget arbete och intresset och motivation/ 
rationalitet att skaffa säkerhetsutrustning och utbildning. Åldersskillnaden bidrar säkert också 
eftersom det är svårare att lära om än att lära nytt. Den som lärt sig skogsarbete innan skydds-
utrustning och utbildningsmöjligheter fanns riskerar att få lägre poäng än en yngre person, 
även om det personliga säkerhetsmedvetandet är lika stort.   
 
Att en person hamnat i en viss grupp kan alltså bero på både den egna personliga inställningen 
och intresset, men också på andra ”yttre” faktorer. Dessa faktorer kan samverka och förstärka 
tillhörigheten till den ena eller andra gruppen, men också verka utjämnande.  
 
Ett urvalsförfarande baserat på ”homogena grupper”, t.ex. samma ålder, aktivitet och fastig-
hetsstorlek borde ge bättre möjligheter till jämförelser och tydligare skillnader mellan perso-
ner med de lägsta respektive högsta poängen. Det använda urvalsmaterialet var emellertid för 
litet för denna uppdelning. Några av de undersökta personerna är mera jämförbara än andra.  
 
Stora fastighetsägare som arbetar över sexhundra timmar per år med olika former av skogsar-
bete återfinns nästan alltid i gruppen hög. En förklaring till detta kan vara att när man arbetar 
en så stor del av årsarbetstiden med dessa uppgifter skapas mer eller mindre automatiskt ett 
nätverk av kontakter. Detta nätverk medför att olika slags information blir mer lättåtkomlig. 
Här kan nämnas ny och bättre utrustning, kursverksamhet m.m. I detta nätverk diskuteras 
nästan ofrånkomligen också säkerhetsaspekten på arbetet och information utbyts. 
 
Bland de mindre fastighetsägarna som tillhör grupp hög (i denna undersökning tillhörde 
många av de mindre fastigheterna grupp låg) kanske det också finns någon form av nätverk. 
Vi vet genom praktisk erfarenhet att vissa skogsägare nästan alltid deltar på skogsdagar, me-
dan andra nästan aldrig deltar. När någon formellt blir skogsägare, t.ex. övertar fastigheten,  
ökar initialt införskaffandet av kunskap för att bruka denna. Man skaffar utrustning och börjar 
gå på skogsdagar och annan form av kunskapsförmedling. Men med tiden verkar det som om 
detta intresse för många avtar. Bland de små fastighetsägarna i grupp hög verkar intresset och 
kunskapsinhämtningen däremot hålla i sig. 
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5.3 Förslag på förbättringar 
Under intervjuarbetet i denna undersökning var det flera av informanterna som hade förslag 
till olika förbättringar i det motormanuella skogsarbetet. Alla förslag har inte direkt med sä-
kerhet att göra. De är främst av två kategorier. Dels hur fortbildning, utbildning skall vara 
upplagd för att passa skogsbrukarna, dels olika ”teknisk” utrustning som kan underlätta det 
motormanuella skogsarbetet. Förslagen ges i punktform, en punkt motsvarar ett förslag. 
 
 
Informationsrelaterat 

• Staten erbjuder fyra dagars gratis introduktionsutbildning rörande skogsskötsel och säker-
het i det motormanuella skogsarbetet vid lagfartsansökan. 

• Nivåläggning av skogsdagar och skoglig fortbildning. Man bör redan innan ganska klart 
veta vad som skall behandlas och på vilken kunskapsnivå informationen ligger. Skolsys-
temet har ett system för nivåläggning av utbildning. Mycket viktigt att det alltid finns till-
gång till den grundläggande breda generella fortbildningen. Denna kanske skall förläggas 
till helger och vara anpassad för hela familjen, alla åldersgrupper och även för kvinnorna, 
de är ju också ofta skogsägare. Den mer riktade specifika fortbildningen kan kanske även 
vara förlagd till dagtid i veckorna. 

• En kort dag, kanske en halvdag, som en uppstartsdag ganska tidigt på hösten, dock inte så 
den kolliderar med lantbrukarnas höstbruk. Information om vilka sortiment de olika såg-
verken i närområdet efterfrågar. Genomgång av prislistor och uppfriskning av arbetsteknik 
och säkerhetsfrågor. Inget stort, bara det mest matnyttiga. 

• Information om vilka typer av arbeten som den självverksamme skogsbrukaren har bäst 
betalt att göra själv. T.ex. bättre timpenning att plantera och röja än att motormanuellt 
hugga slutavverkning. 

• Utnyttja de som har drabbats av olyckor i samband med skogsarbete som informatörer för 
andra skogsbrukare på t.ex. skogsdagar. 

• Instruktionsvideo medföljer vid köp av motorsåg. Innehåller t.ex. arbetsteknik, skötsel av 
såg och säkerhetsaspekterna. 

• Information om hur mycket vätska och kalorier som åtgår under en dags skogsarbete. Vad 
är lämpligt att dricka och äta. 

 
 
Teknikrelaterat 

• Sidorna på brytjärnet av utbytbart material som inte skämmer kedjan vid isågning. 
• Kapning av rotben i vältorna är ett farligt arbetsmoment för entreprenörerna, det är ofta 

stressigt och det slarvas med skyddsutrustning. Skulle räcka att flytta rotfräsen på sågarna 
innan mätstationen för att slippa detta arbetsmoment i skogen. 

• Någon sorts mottagare i hörselskydden så man hör när mobiltelefonen ringer. 
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5.4 Slutkommentarer 
Under arbetets gång har bilden av den självverksamme skogsbrukaren framstått allt otydligare 
ju mer information som har sammanställts. Skogsbrukarna är inte bara skogsbrukare. De går 
att finna dem i samhällets alla olika sociala skikt, de representerar också de flesta olika yrkes-
kårer i sin yrkesutövning. Därtill verkar åldersspridningen vara från vaggan till graven. De har 
också olika ambitioner med sitt skogsinnehav. 
 
Ur denna mosaik av skogsbrukare och åsikter tycks det ändå finnas en gemensam faktor som 
framstår som väldigt avgörande och kanske den viktigaste för säkerheten i det motormanuella 
självverksamma skogsbruket, denna faktor verkar vara att veta om sin egen prestationsnivå 
och ej överskrida denna någon gång. Detta kan tyckas vara banalt, men med lite eftertanke är 
det kanske inte så konstigt. För höga prestationskrav på den enskilde individen anses av 
många vara det som åstadkommer det som vi i vanligt tal kallar för utbrändhet. 
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Informationsbrev 
 
 
 

Säker Skog 
 
Tack för din tidigare medverkan i projektet Säker Skog, där du aktivt deltog i enkätundersök-
ningen om aktivitet och självverksamhet i privatskogsbruket. 
 
Projektet fortsätter och nästa steg är kompletterande personliga intervjuer med ett antal skogs-
ägare, som har deltagit i ovan nämnda undersökning. 
 
Säker Skog projektet sträcker sig i princip över hela landet, från norr till söder. Det innebär att 
det kommer att vara olika personer som genomför intervjuerna för de olika landsdelarna. Men 
det kommer att vara samma frågeställningar som används över hela landet. Bl.a. kommer de-
lar av intervjumaterialet att ingå som en del i ett examensarbete. 
 
För att öka säkerheten i skogsarbetet (det är ett av de farligaste jobben) är det av stor vikt att 
öka kunskapen om hur skogsarbetet kan bli säkrare och att kunskapen sprids till dem som ut-
för det praktiska arbetet. Denna intervju är ett led i att öka kunskapen om självverksamheten 
och arbetsmiljön i skogsarbetet. 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om du har möjlighet att även delta i denna intervju. Vi 
kommer att kontakta dig genom ett telefonsamtal, då kan vi även bestämma tid och plats för 
intervjun. Som tack för hjälpen kommer du att få välja en present. Alla lämnade uppgifter 
kommer att behandlas med sekretess. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
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Frågor till djupintervjuer 
 
 

Djupintervjuer Säker Skog 2003 
 
 
Namn och ålder:………..……………………………………………………………………... 
 
Adress:………………………………………………………………………………………… 
 
Tel.:……………………………………………………………………………………………. 
 
Present:………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
1. Berätta lite kort historik om fastigheten och dig själv. 
 
2. Hur länge har du sysslat med skogsarbete, motorsåg i synnerhet? 
 
3. Vilka är de vanligaste åtgärderna som du utför själv i ditt skogsbruk? (Var 2001 ett typiskt 

år, om inte vad är normalt?). 
 
4. Vad motiverar dig till självverksamt skogsarbete? Poängsätt på en skala från 1 till 10 följ-

ande faktorer. (Flera faktorer kan ha samma poäng). 
 
Ekonomi……….., motion …………., fritidssysselsättning …………., intresse och tillfreds-
ställelse ………….., tjänst till föräldrar ……………, tradition ………..,  
skapa fin skog ………….., annat ……………. 
 
 
Arbetsteknik och teknik 
 
5. Var, när och hur har du lärt dig den arbetsteknik du använder dig av i din skogsskötsel? 
 
6. Skulle du investera 5 000 kr i ett skydd, som skyddar vid trädfällning och har lika stor 

skyddande verkan som sågskyddsbyxor har mot sågskador, om ett sådant skydd fanns? 
Om nej, hur mycket får det kosta? 

 
7. Hur mycket ansvar har tillverkare och försäljare för säkerhetsfrågorna, och är du mottaglig 

om de ger information om sina produkter eller tar du det som ”försäljningsprat”, argu-
ment? 
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Säkerhet 
 
8. Upplever du ditt skogsarbete med motorsåg som ett riskabelt arbete? (I vilka sammanhang 

och hur). 
 
9. Beskriv de faktorer som du anser karakteriserar ett säkert motorsågsarbete respektive ett 

osäkert. (Tänk på att motorsågsarbete kan omfatta många olika typer av arbetsuppgifter). 
 
10. Vad anser du vara viktigt för att minska risken för olycka? Poängsätt följande faktorer för 

att minska olycksrisken på en skala från 1 till 10. (Flera faktorer kan ha samma poäng). 
 
Skyddsutrustning ……….., bra och väl underhållen utrustning………………….., arbetstek-
nik ……….., utbildning …………., lagarbete ……………..., 
styrka och snabbhet ……………, bra planering …………., annat ……………… 
 
 
11. Hur uppfyller du själv dessa faktorer? (Motivera). 
 
12. Skyddsutrustningen skyddar mig väl mot skador och jag kan därför jobba med mindre 

marginaler. (Motivera antingen ja eller nej). 
 
13. Hur lägger du upp din arbetsdag i skogen? (Planering av raster, när och vad dricker och 

äter du, beting, jobbar viss tid). 
 
14. När på dagen anser du att olycksrisken är störst? Motivera. 
 
15. Har du några förslag att göra motorsågsarbetet, skogsarbetet säkrare? (Om ja, utveckla). 
 
16. Skulle det för dig vara möjligt med någon form av samverkan för att undvika ensam-

arbete? (Förklara antingen ja eller nej). 
 
17. Påverkar kostnader och prestationskrav din säkerhet? 
 
18. Poängsätt varför du använder skydd, på en skala från 1 till 10. (Flera faktorer kan ha 

samma poäng). 
 
Lagar …………, förebilder ………….., normer och värderingar …………………., effekti-
vitet ……….., arbetsmiljö………….., ekonomi …………., säkerhet ………….., intresse 
…………., påverkan från familjen ……………., egen insikt ………………., 
annat ……………. 
 
 
19. Poängsätt varför du fortbildar dig, på en skala från 1 till 10. (Flera faktorer kan ha samma 

poäng). 
 
Lagar …………, förebilder ………….., normer och värderingar …………………., effekti-
vitet ……….., arbetsmiljö………….., ekonomi …………., säkerhet ………….., intresse 
…………., påverkan från familjen ……………., egen insikt ………………., 
annat ……………. 
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För- respektive nackdelar 
 
20. Har skyddsutrustningen skyddat dig från någon olycka? Har skyddsutrustningen varit till 

hinder någon gång? (Minskat säkerheten). 
 
21. Vad har utbildning och information givit dig för att öka säkerheten? (Hur skulle detta 

kunna bli bättre?). 
 
 
Tillbud, olyckor kontra normer, värderingar 
 
22. Har du varit med om ett en olycka nästan inträffat? 
 
23. Har du eller någon nära vän skadat sig i skogsarbetet? Beskriv i så fall hur detta har på-

verkat dig. 
 
 
Normer och förebilder 
 
24. Vilka normer och värderingar jobbar du efter, och hur har dessa normer och värderingar 

vuxit fram? Vad är det som gör dessa trovärdiga för dig? (Tuff, matcho, rambotyp – ärlig 
verklig självsäkerhet, vågar be om hjälp vid behov). 

 
25. Poängsätt följande faktorer på en skala från 1 till 10 med avseende på hur betydelsefulla 

de är för skapande av normer och värderingar. Ge även en kort förklaring till varje ord. 
(Flera faktorer kan ha samma poäng). 

 
Utbildning ……………, förebilder ……………., mentorer ………….., föräldrar och släkt 
…………, kompisar …………., socialt nätverk …………….., annat ……………. 
 
 
26. Finns det outtalade normer och attityder kring arbetet som bedrivs i skogen? Om ja. Hur 

ser dessa ut och hur och varför har de skapats? 
 
 
Påverkan 
 
27. Fortbildar du dig fortfarande inom det skogliga området? Hur sker detta? (Kurser, skogs-

dagar, studiecirklar, självstudier, samtal med andra skogsägare eller annat). 
 
28. Hur skall denna fortbildning vara upplagd för att attrahera dig? (Tid, plats, upplägg, vem 

skall medverka för trovärdighet, mixen mellan praktik och teori). 
 
29. Vad prioriterar du vad gäller kunskap? (Ekonomi, säkerhet, teknik och maskiner). Ut-

veckla och förklara. 
 
30. Har din syn på säkerhet förändrats över tiden? (Familj, vänner, egen insikt, ökad kunskap 

mm). Motivera. 
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Enkätfrågor fråga 7 och 11 
 
7. Vad har ni tillgång till för utrustning för att öka säkerhet och förbättra arbetsmiljö? 
    Markera med X vad som stämmer för självverksamheten på fastigheten. 
 

tillgång användning  
egen annat 

sätt 
alltid alltid vid 

normala ar-
beten, men ej 
alltid vid 
”speciella” 
arbeten* 

oftast ibland aldrig 

Avverkningsarbete med motorsåg 
hjälm        
visir        
hörselskydd        
skyddsbyxor        
skyddsstövlar        
Skyddshandskar (inkl kraftiga 
arbetshandskar) 

       

första förband        
modern motorsåg med fungerande 
kastskydd mm 

       

brytjärn        
fällkil        
fällriktare (stalp)        
vinsch för nertagning av träd        
annat, vad        
reservsåg        
annat, ange …………………….        
 
Terrängtransport med traktor 
fyrhjulsdrift på traktor        
vagnsdrivning        
broms på kärra        
slirskydd/kedjor bakhjul        
slirskydd/kedjor framhjul        
brandsläckare        
galler/säkerhetsglasrutor        
hytt/störtbåge        
skydd till kraftöverföringsaxel        
vändbar förarstol        
annat, ange …………………..         
 
Terrängtransport med terränghjuling/snöskoter 
hjälm        
visir        
störtbåge        
grenavvisare        
annat, ange ……………………        
• t.ex. tillfälligt arbete med motorsågen i samband med virkestransport. 
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11. Hur har ni lärt er om arbetsteknik och säkerhetsfrågor för självverksamt skogsarbete? 
 

Ange källans betydelse för självverksamheten på fastigheten 
(markera med  X) 

Källa 

mycket 
viktig 

viktig ganska 
viktig 

liten 
betydelse 

utan 
betydelse/ej 
använts 

Sk.br.skol., naturbr.gymn., e.likn      
Annan gymnasieutbildning        
Kurser      
Studiecirklar      
Skogsdagar/mässor      
Föräldrar/bekanta      
Självstudier av 
-Instruktionsböcker 

     

-Andra böcker      
-Tidningar      
-Internet      
-video/film      
Individuell instruktör      
Återförsäljare/reparatör      
Egen övning (självlärd)      
Annan, ange      
 
 
 
Poängberäkning fråga 7 och 11 
 
Saker 
Summa poäng för utnyttjande av skyddsutrustning (hjälm, visir, hörselskydd, skyddsbyxor, 
skyddsstövlar, handskar, första förband, säker såg) 
Alltid=10p 
”nästan” alltid=9p 
oftast=5p 
ibland=1p 
 
Utbild 
Summa poäng för källor som angetts vara minst ”ganska viktig” 
Sbr gymn 15p 
An. gymn 5p 
Kurser 10p 
Studiecirklar 3p 
Skogsd 3p 
Instr bok 2p 
Andr böcker 2p 
Tidningar 2p 
Internet 2p 
Video 2p 
Ind instr 5p 
Egen övn 2p 
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