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FÖRORD 
 
Vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg ingår det för samtliga blivande 
Skogsmästare/Skogsingenjörer att skriva ett examensarbete som omfattar 10 högskolepoäng. 
Examensarbetet ger studenterna möjlighet att fördjupa sig i ett ämne, och tillämpa de 
kunskaper som förvärvats under utbildningen. Syftet med arbetet var att genomföra en 
undersökning bland Sydveds ”ordinarie” entreprenörer (93 st), för att på så vis få fram 
tänkbara förbättringar som kan gynna båda parterna i längden samt att ge Sydved en 
vägledning i deras arbete för att nå bästa resultat i framtiden. 
 
Anledningen till att jag valt detta ämne är min tidigare bakgrund som skotarförare. Där fick 
jag goda erfarenhet av hur arbete fortgår bland entreprenörer och vilka problem de dagligen 
ställs inför. När man hör de konstruktiva uppfattningarna/idéer som diskuteras mellan olika 
entreprenörer, anser jag att deras idéer borde vidarebefordras till Sydved för att öka 
konkurrenskraften och förbättra samarbetsförmågan i framtiden.  
 
Ämnet för examensarbetet är valt på eget initiativ, men har stöttats upp av Sydved. 
Kontaktperson inom Sydved har varit Thomas Höijer. Specialist på miljö och produktion. 
Telefon: 036-30 17 85, Mobil: 070-558 26 08, thomas.hoijer@sydved.se.  
 
Handledare från SLU har varit Lars Hedman, institutionen för skogens produkter och 
marknader i Uppsala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullenbergstorp 
2006-09-14  
 
 
Carl-Johan Bengtsson 

mailto:thomas.hoijer@sydved.se


ABSTRACT 

 
This report is the result of a questionnaire survey done in cooperation with the company 
Sydved and their contractors. The investigation concerned all their ordinary contractors. The 
main goal with the study was to find out the contractors opinion about the current cooperation 
conditions with Sydved, their opinion about the future and how to improve the cooperation.  
 
All contractors got a questionnaire to fill in and return within a given date. The percentage of 
answers was 48 % at the first stage and further 11 % answered after reminder. 
 
The result of the investigation indicated that the contractors in general have a positive attitude 
to Sydved and the way that the company acts. The “contractors’ web site” concept is highly 
accepted and appreciated, although they point out some necessary improvements. The main 
weak point seems to be that the purchasers do not continuously put in comprehensive contract 
documentation for the job area in time before the job is going to start. Lack of information or 
late information can easily result in a poor job result. 
 
According to the contractors opinion another area of great importance is communication and 
feedback. 65 % of them agreed on this statement and among these, 37 % stated that the 
responsible contact person/purchaser should always follow up a completed contract.  
 
The majority of the contractors believes in bigger machines in the future that are capable of 
giving better comprehensive services and as many as 54 % would be willing to invest in new 
machinery if the conditions were okay. Most decisive will be an improved profitability and 
the availability of competent machine operators. In general most of the contractors have the 
opinion that Sydved must listen more to the forest owners’ point of view in order to improve 
the confidence and improve the conditions for better business opportunities in the future. 
 
Based upon the contractors answers there is a general optimism for the future cooperation, 
provided that Sydved work hard to solve those problem areas pointed out in this report.  
 
Keywords: Forestry, contactors, working situation, cooperation 



SAMMANFATTNING 
 
Den här rapporten är ett examensarbete som utförts i samarbete med Sydved och deras 
entreprenörskår. Undersökningen berörde samtliga ”ordinarie” entreprenörer inom Sydved. 
Den undersöker bland annat entreprenörernas attityder gentemot Sydveds samarbete och hur 
framtidens entreprenörer eventuellt kommer att framstå. 
 
Samtliga berörda entreprenörer fick en frågeenkät att besvara och returnera ifylld. 
Svarsfrekvensen var 48 % efter utsatt slutdatum. Ytterliggare 11 % av svaren inkom efter en 
extra insatt telefonpåtryckning. 
 
Resultatet av undersökningen visar på att entreprenörerna är positivt inställda till Sydveds 
agerande gällande samarbetet parterna i mellan. Beträffande entreprenörswebben är det 
ideliga positiva tongångar runt konceptets idéer. Den största bristen som framkommit, är att 
inköparna inte kontinuerligt lägger in fullständiga arbetsbeskrivningar på entreprenörernas 
traktbanker i god tid innan arbetet har påbörjats. I och med att informationsöverföringen inte 
sköts tillfredsställande från den ena partnern sida blir följaktligen inte häller motpartens 
åtagande korrekt skötta.  
 
Angående kommunikationen och feedbacken från Sydveds sida önskas det avsevärt mer av 
entreprenörerna. 65 % av dem som ansåg att responsen är för dålig eller var tveksamma till 
om den uppfyller gälland behov, svarade 37 % att: Varje ansvarig kontaktman/inköpare borde 
kontinuerligt följa upp samtliga slutförda arbeten. 
 
I framtiden tror sig majoriteten av Sydveds entreprenörer se en utveckling mot allt större 
maskinenheter med ett heltäckande servicetagande. Detta understöds även av att 54 % är 
villiga att nyinvestera i framtiden om rätt förutsättningar finns. Dessa premisser består bland 
annat av en ökande lönsamhet och att kompetent personal finns att tillgå. En allmän 
uppfattning som delas av många entreprenörer, är att Sydved bör bli mer lyhörda för vad 
markägaren har att säga, för att på så vis öka förtroendet och möjligheterna till framtida 
virkesinköp.  
 
Slutsatsen blir utifrån entreprenörernas svar att det finns en stor optimism in för det framtida 
samarbetet. Det vikigaste i sammanhanget är att Sydved jobbar kontinuerlig för att lösa de 
problem som framförts under resultatdelen så att entreprenörerna känner sig betydelsefulla 
och uppskattade.  
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund och värdföretag 
 
Sydved grundades 1979 av Stora Enso, Munksjö och dåvarande MoDo för att förse deras 
dåvarande industrier med massaved i södra Sverige. I dag delas ägarstrukturen av Stora Enso 
och Munksjö. Man har emellertid fortfarande kvar samma mål, men har utökat verksamheten, 
genom att bland annat erbjuda ett skogligt fullservicepaket till samtliga skogsägare i södra 
Sverige och breddat koncernen med två dotterbolag: Sydved Energileveranser (Seab) som 
omsätter ca 450 miljoner kronor och Skogsutveckling Syd AB (Susab) som omsätter ca 50 
miljoner kronor. Totalt omsätter koncernen ca 2,5 miljarder kronor.  
 
Upptagningsområdet sträcker sig från Trelleborg i söder till Örebro i norr. För att underlätta 
verksamheten har man delat in upptagningsområdet i två regioner, nord och syd som i sin tur 
är uppdelade i totalt 13 olika distrikt. Varje distrikt har till uppgift att köpa skog på rot och 
leveransvirke, samt erbjuda skoglig fullservice till skogsägarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Sydveds upptagningsområde. 
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Med de förutsättningarna strävar Sydved efter att bli landets bästa affärspartner för handel 
med skogsråvara. Ett steg i denna riktning är att utbilda sina trogna entreprenörer för att på så 
viss öka kompetensen inom företaget och kunna påvisa fördelen med just deras maskinlag. 
Det är i denna process som detta examensarbete kommer att fylla sin största funktion. Genom 
att få en uppskattning om hur entreprenörerna tycker och tänker kan alla parter vinna på detta 
på sikt (markägare, entreprenörer och industrin).  
 
Att upprätthålla ett gott samarbetsklimat mellan entreprenören och uppdragsgivaren har en 
avsevärd betydelse för att åstadkomma ett fullgott resultat. Med detta i bakhuvudet så 
sammanställdes ett frågeformulär som skickades ut till 93 st aktiva entreprenörer inom 
Sydved. Resultatet och analysen av detta examensarbete kommer förhoppningsvis att påverka 
och förbättra samarbetet genom framförandet av nya idéer och infallsvinklar. 
 

1.2 Entreprenörswebben 
 
Sydved har utvecklat ett webbaserat system för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
entreprenörernas och likaledes för inköparnas dagliga arbete. Webbsidan ger entreprenörerna 
möjligheten att ladda hem diverse kartfiler, traktdirektiv, ta del av aktuella nyhetshändelser 
inom koncernen, bevaka aktuell vrakandel på respektive objekt, rapportera in avverkad och 
utkörd virkesvolym, mm. Inköparna kan på ett liknande sätt smidigt planera avverkningarna 
och distribuera ut traktdirektiv och därefter snabbt och smidigt få in virkesvolymerna för att 
sedan planera logistiken.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att få fram tänkbara förbättringar som kan gynna båda parterna i längden 
samt ge Sydved en vägledning i deras arbete för att nå bästa resultat i framtiden. 
 
Följande frågeställningar har i grova drag klarlagts: 
 

 Hur värdföretagets entreprenörer ser på framtiden som egna företagare. 
 

 Hur samarbetet upplevs. 
 

 Vilken typ av entreprenör kommer vi att se i framtiden? 
 

 Hur fungerar entreprenörswebben och dess funktioner? 
 

 Är enkättundersökningar det rätt sättet att ta reda på entreprenörernas situation. 
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2 MATERIAL OCH METODER 
 
Rapporten är baserad på en enkätundersökning hos och personliga intervjuer med Sydveds 
”ordinarie” entreprenörer (endast maskinsidan). Bland de uppgifter som insamlats kan nämnas 
framtidstron inom branschen, hur dagens sommarbete fungerar med Sydved och dess 
relevans. 
 

2.1 Urvalskriterier 
 
Innan arbetet kunde påbörjas fastställdes vilka entreprenörer som skulle ingå i 
undersökningen. De berörda var 93 st, som alla ansågs vara ”ordinarie” entreprenörer inom 
respektive distrikt (Totalt 13 distrikt inom Sydved). För att kunna bedöma vilka som ansågs 
vara ordinarie eller inte, fick vi börja med utgångsläget: Vilka hade Sydved skickat på en 
utbildningsvecka till Östermalma av den totala entreprenörskåren inom företaget? Med andra 
ord hade man satsat pengar på dessa, för att uppnå ett långsiktigt samarbete, dessa torde därför 
bli Sydveds ”ordinarie” entreprenörer i framtiden. 
 
Där det fanns samägda företag togs det endast kontakt med en av representanterna som fick 
företräda den eller de övriga ägarna. Ett svarsfrekvens mål uppsattes till minimum krav om  
50 % av den totala mängden tillfrågade entreprenörer.  
 

2.2 Frågeformulär och följebrev 
 
När undersökningsgruppen var utvald återstod arbetet med att skapa ett frågeformulär1. Den 
viktigaste utgångspunkten var att enkätfrågorna skulle besvara frågeställningarna för arbetet, 
det vill säga examensarbetets syfte. 
 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid ett frågeformulärs strukturuppbyggnad och 
utformning. Frågorna ska ge svar på det som efterfrågas, de inkomna svaren ska vara 
lättolkade, frågorna måste vara väl utformade så att inga missförstånd kan uppstå och till sist 
ska frågorna vara enkla att besvara. I den slutgiltiga enkäten efter ett flertal genomgångar med 
handledare och övrig hjälpsam personal slutade antalet frågor på 22 stycken. Utifrån dessa 
förutsättningar har frågeformuläret sammanställts och skickades ut till samtliga berörda 
entreprenörer inom Sydved tillsammans med ett följebrev2 som beskrev syftet med 
undersökningen (totalt 93 stycken utskick). I utskicket bifogades även ett svarskuvert för att 
höja motivationen att återsända ifyllt svar. Sista svarsdatum sattes till en vecka efter utskicket. 
Det ska poängteras att undersökningen var helt frivillig och inga personer kommer att 
registreras bland dom svarande.  
 
 
 
 

 
1. Frågeformuläret, se bilaga 1 
2. Följebrevet, se bilaga 2 
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2.3 Påminnelse och intervjuer 
Svarsfrekvensen på första utskicket blev lägre än väntat, endast 48 % av svaren inkom efter 
utsatt slutdatum. Därför bestämdes att samtliga som inte svarat efter utsatt tid skulle påminnas 
via telefonpåstötningar, vilket höjde svarsfrekvensen med ytterligare 11 %. När det andra 
slutdatumet var passerat återstod det ca: 40 % av entreprenörerna som inte hade svarat på 
enkäten, dessa fick då betraktas som mindre intresserade av att påverka den framtida 
situationen. Det ska samtidigt påvisas att undersökningen var helt frivillig att delta i, och 
därför ska ingen skugga falla över de som inte valde att besvara frågorna.  
 
För att få en viss svarsprocent säkerställd utfördes 12 stycken intervjuer bland de fyra 
sydligaste distrikten, Kristianstad, Hässleholm, Älmhult och Halmstad. En annan bidragande 
orsak att välja intervjumodellen, var frågeställningarnas komplexitet som bland annat krävde 
flertalet tidskrävande motiveringar, och att entreprenörerna upplevde denna struktur av 
sondering betydligt smidigare. Men tyvärr var detta inte en möjlig modell för samtliga 
entreprenörer med tanke på hur tidschemat och den ekonomiska situationen såg ut. 
 

2.4 Sammanställning  
 
Svaren som tillhandahölls efter utsatt tid lades in i en arbetsbok i Excel där varje fråga fick en 
egen kolumn för att på så viss lättare kunna filtrera fram frekvensen i undersökningen och 
skapa diverse diagram. För att inte göra arbetsbladet alltför stort och tungrott lades samtliga 
kommentarer dolda in under respektive fråga. 
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3 RESULTAT 
 
 

3.1 Underlag 
 
Undersökningen bygger på de enkätbrev som skickads ut i februari -06 (93st) till samtliga 
”ordinarie” entreprenörer inom Sydved och de svar som sedan inkom. Här redovisas flertalet 
av frågorna som ställdes i brevet och merparten av dess kommentarer till respektive fråga. Till 
och med 2006-03-20 hade 55 enkätsvar inkommit vilket ger svarsfrekvensen 59 %. 
 
Av de 55 entreprenörer som återsänt ifyllt svarsbrev före utsatt slut datum, är det en stor 
spridning från vilka distrikt svaren in kommit. GIS-animationen nedan fast slår på ett tydligt 
vis vilka distrikt vars entreprenörer varit ambitiösa och återsänt ifyllt svarsbrev. Det ska 
tilläggas att i distrikten Kristianstad, Älmhult, Hässleholm och Halmstad har tre entreprenörer 
personliga intervjuats i respektive distrikt, vilket kan ha påverkat resultatet till viss del i dessa 
områden. 
 

 
Figur 2. Svarsfrekvensen inom respektive distrikt. 
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3.2 Helhetsintryck 
 
Hur upplever du samarbetet med Sydved? 
 
Det förekommer en stor tillförsikt bland entreprenörerna om hur samarbetet fungerar, men de 
kommenterar samtidigt att det krävs en ständig strävan av att förbättra samarbetet för att 
arbetet ska effektiviseras och bli ytterligare inspirerande. Detta förutsätter samtidigt att 
entreprenörerna tar sitt ansvar och bjuder upp till en aktiv dialog med Sydved.  
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Figur 3. Entreprenörernas gradering av samarbetet med Sydved. Medelbetyg: 7,74. 
 
Hur uppfattar du framtidstron inom branschen? 
 
Framtidstron verkar stundtals osäker, vilket kan vara ett naturligt scenario omedelbar efter 
stormen Gudruns förödelser. Hur kommer kontrakten att utformas och var kommer 
ersättningsnivån att hamna i framtiden? Finns det för många aktörer på marknaden? Dessa 
och ett flertal andra frågeställningar bekymrar troligen entreprenörerna och bidrar sannolikt 
till den osäkerhet som råder i dagsläget. Samtidigt råder det en stor framtidsoptimism över hur 
situationen kommer att lösa sig. Som egen företagare måste man våga tro på sitt koncept och 
utgå i från dessa premisser.  
 

 Osäker:  20st     (38 %) 
 Optimistisk: 19st     (36 %) 
 Bra:  11st     (21 %) 
 Mycket bra:   3st     (  6 %) 

 
Citat ur breven: 
 Har man inte inställningen om en bra framtid, kan man syssla med något annat. 
 Stormen är en stor osäkerhets faktor. 
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Hur bedömer du dina chanser till ett fortsatt tillfredsställande samarbete med Sydved? 
 
Entreprenörerna tror på ett fortsatt mycket bra samarbete, vilket är oerhört viktigt att påvisa 
om Sydved ska våga satsa på en vidareutveckling för att uppnå ett bättre resultat i alla led. 
Om man jämför vad entreprenörerna tycker om samarbetet i dag (medelbetyg: 7,74) och hur 
det kommer att utvecklas i framtiden (medelbetyg 7,68) konstateras dock en viss negativ 
trend. 
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Figur 4. Hög optimism inför ett fortsatt framtida samarbete med Sydved. Medelbetyg: 7,68. 
 
 
Hur ser förartillgången ut på arbetsmarknaden? 
 
Merparten av de som svarade på frågan anser att förartillgången är dålig eller bekymmersam. 
Huvudorsaken till denna utveckling råder det delade meningar om. Förmodligen är inget av 
nedanstående citat felaktiga, utan snarare är det en kombination av flera faktorer som spelar 
in. Med rätt hög sannolikhet har även den geografiska situationen en betydande effekt. 
Oavsett vilka faktorer som spelar in så anser 6st (12 %), i motsats till de övriga, att 
förartillgången är god.  
 

 God:    6st     (12%) 
 Dålig:  23st     (45%) 
 Bekymmersam: 22st     (43%) 

 
Citat ur breven: 
 Förartillgången har blivit betydligt bättre, på grund av att många förare har provat på att 

köra under stormperioden, men de behöver oftast ha en mer teoretisk utbildning för att 
bemöta dom krav som ställs på entreprenörsföretagen. 

 Det är ett fruktansvärt krävande jobb, hårt tempo och osocialt (3st). 
 Skogsskolorna är för dåliga. En nyexaminerad förare presterar endast 40 % av sin möjliga 

maxkapacitet (5st). 
 För låg status. I dag tjänar man betydligt mer att jobba på en fabrik och man har sina fasta 

tider, vilket inte förekommer i skogen (5st). 
 För korta kontrakt, vilket medför försämrad trygghet för entreprenörer som vill anställa. 

Bolagens fel! 
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 De bästa förarna blir egna företagare. 
 Prispressen, ingen möjlighet att få ta del när bolagen gör miljardvinster. 
 Utvecklingen är god då många förare har blivigt arbetslösa efter stormen samt genom 

anbudsupphandlingen som pågår i Södra Sverige.  
 
 
Hur ser du på framtiden som egen företagare? 
 
Majoriteten anser sig vara positiva till framtiden som egen företagare, men att det samtidigt 
krävs vissa förändringar för att öka lönsamheten och effektivisera företagandet. Det är bara att 
konstatera att det är ett antal aspekter som spelar in, allt i från hur myndigheterna agerar till 
hur vädrets makter uppträder.  
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Figur 5. Entreprenörernas attityd till sitt eget företagande. 
 
Citat ur breven: 
 Det är väldigt svårt att sia om framtiden med tanke på stormen Gudruns härjningar (5st). 
 Vi som vill kommer att ha möjligheten att utveckla oss i framtiden. 
 Beror mycket på myndigheterna (2st) 
 Tror på ett fullgott samarbete med Sydved (3st). 
 Tyvärr en hårt ekonomiskt pressad bransch (6st). 
 Den dag som jag inte ser positivt på framtiden lägger jag av. 
 Industrin behöver ständig ny råvara, energibranschen ökar stadigt och Sverige behöver 

småföretagen (2st). 
 Osäkerheten i nuläget med de nya upphandlingarna, skall priset pressas ännu mer? Detta 

kommer vi inte att klara av, vi ligger redan på gränsen. Svårt att få lönsamhet i 
verksamheten när de ställer högre produktionskrav, men vill betala mindre (2st). 

 Samarbete mellan entreprenörerna och Sydved har blivit bättre under de senaste åren (5st).  
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3.3 Entreprenörswebben 
 
Hur upplever Du entreprenörswebben? 
 
Helhetsintrycket av entreprenörswebben är mycket bra (medelbetyg: 7,27), men samtidigt ska 
vi inte överse den starka kritik som framförts om hur inköparna försummar möjligheten att 
fylla i arbetsinstruktioner och tillhörande kartmaterial i tid. (Komihåg att det är väldigt stor 
spridning mellan inköpare och inköpare). Ett annat kritiskt argument som bör beaktas av 
Sydved och likaledes dotterbolaget Susab, är att det idag inte finns något fullständigt 
sammanlänkande system mellan dom olika bolagens program. Detta kan får till följd att 
entreprenörerna blir tvungna att ringa en massa onödiga samtal eller tvingas lita på sina 
erfarenheter över aktuellt område, för att lösa diverse oklarheter. Detta är kanske inte en 
felaktig tendens i sig, att ha självgående entreprenörerna, men det kan öka missförstånden och 
leda till irritation.  
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Figur 6. Det allmänna omdömet om entreprenörswebben. Medelbetyg: 7,27. 
 
Citat ur breven: 
 Alla inköpare borde följa en mall när de fyller i arbetsinstruktionerna, någon form av 

standardiserade instruktioner. Bör även använda sig av samma fackuttryck, för att inte 
missförstånd ska ske. 

 Ett stort problem är att entreprenörswebben inte är sammanlänkat med Susab (3st). 
 Skulle nog fungera mycket bättre om distriktspersonalen la in alla uppgifter med en gång. 

Då skulle man slippa att ringa en massa onödiga tidskrävande samtal (5st). 
 Kan utvecklas och bli mycket bra, tidsbesparande (2st). 
 Det gäller för Sydved att jobba med entreprenörswebben så att den blir så enkel som 

möjligt. 
 Införa de förslag vi framförde under utbildningsveckan. 

 
En trolig förklaring till varför de som är 29 år eller yngre har en lägre genomsnittlig tilltro till 
entreprenörswebben kan bero på för lite information över hur systemet fungerar? Förvånande 
vore det om den yngre skaran inte har bättre datorvana än 60+gruppen, som kan skylla på sin 
förmodligen sena datoranvändning. 
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Figur 7. Visa medelbetyget över hur entreprenörswebben upplevs, fördelat på  åldersklasser. 
 
 
Är omfattningen på entreprenörswebbens funktioner tillräckliga? 
 
Precis hälften av svarsgruppen tycker att funktionerna är tillräckliga på entreprenörswebben. 
Det mest konkreta förslag som påpekats är att Sydved även måste kunna erbjuda någon form 
av fakturering över webben. I dagsläget är nämligen entreprenörerna tvungna att faxa eller 
ringa in sina arbetstimmar. 
 

Ja
52%

Vet ej
23%

Nej
25%

 
 
Figur 8. Är entreprenörswebbens funktioner tillräckliga i dagsläget? 
 
Citat ur breven: 
 I nuläget är informationen tillräcklig, men det kommer krävas mer i framtiden (5st). 
 När faktureringen också sker via entreprenörswebben så är den fullkomlig (3st). 
 Större utbud av uppgifter om fastighetsnamn/beteckningar, markägare, grannar, mm (2st). 
 Skanna in virket vid bilväg, så vi sliper sätta på vältbrickor. (Chips i virket + GPS). Vi är 

för duktiga för att sätta på vältbrickor, det tar för mycket av vår dyrbara tid. 
 Klarare regler om upplagsplatser, röjning längs vägar, lagning av körspår. 
 Har använt entreprenörswebben för lite, behöver mer tid att lära (2st). 
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Nämn några exempel om E-webben som är positiva och negativa? 
 
Positiva citat ur breven: 
 Ser vrakandelen, inmätta virkesvolymer, prislistor, kartor med geokod, skriva ut 

vältlappar, mm (17st). 
 Smidigt att hämta hem nya jobb och underlättar entreprenörernas jobb (7st). 
 Nyhetsuppslagen är positiva, men borde rensas oftare för att hålla intresset uppe. 
 Kan plocka ut material när som helst på dygnet. Sparar in många samtal. (5st). 

 
Negativa citat ur breven: 
 Svårt att lägga in vägstandarden (framförallt när det finns snö). Borde finnas någon typ av 

lathund för att förenkla och beskriva de olika väg klasserna. 
 Om ändringar sker i entreprenörswebben måste vi omgående bli informerade. Detta har 

inte sköts tillfredsställande. 
 Objekten är inte alltid tillgängliga eller inrymmer inte fullständig arbetsbeskrivning (8st). 
 Många har endast modem, vilket medför stora problem (3st). 
 Extra arbete utan betalning. Kostnader för entreprenören (3st). 
 Används tyvärr inte av alla. 

 
 
Hur fungerar Entreprenörswebbens informationsöverföring från Sydved till 
entreprenör (Arbetsbeskrivning, Kartor, mm)? 
 
Uppfattningen om hur informationsöverföringen utförts från Sydveds inköpare går mestadels 
isär. En besvärande punkt som belysts tidigare, är den stora variation som förekommer bland 
inköparna om hur noggrann man är med att lägga ut fullkomliga arbetsbeskrivningarna i tid. 
Medelbetyget hamnar på 6,00 vilket är godkänt, men här finns mer att finslipa för att alla 
parter ska bli nöjda i framtiden. En stor fördel som framhålls i de flesta fall, är möjligheten att 
hämta hem nya objekt när som helst på dygnet vilket förfinar planeringen och ökar 
framförhållningen. Med andra ord är entreprenörswebben här för att stanna! 
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Figur 9. Entreprenörernas uppfattning om hur informationsöverföringen fungerar från 
Sydveds sida. Medelbetyg: 6,04. 
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Citat ur breven: 
 Bra kartor. För lite om hur gallringarna ska utföras och hur markägaren vill ha det. Bli 

mer lyhörda som inköpare.  
 Inköparen har ett stort ansvar att det fungerar. Stor spridning mellan inköparna. 

"kvalitetsmässigt” (2st). 
 Kan bli bättre om inköparen alltid lägger in kartor, vilket det har slarvats med en hel del. 

Annars fungerar det bra (2st). 
 Vi kan ibland starta på objekt som inte är registrerade på webben, vilket inte är så bra 

(2st). 
 Blir bättre och bättre. Skulle även vilja ha tillgång till skogsbruksplanerna. 

 
 
Hur fungerar Entreprenörswebbens informationsöverföring från entreprenör till 
Sydved (Generell naturvård, Produktionsrapportering, mm)? 
 
Bland entreprenörerna finns en viss självkritik om hur inrapporteringen sköts. De förklaringar 
som utfärdats om varför informationsöverföringen inte fungerat tillfredsställande är bland 
annat långsamma modem samt svårt att motivera sig att sköta uppgiften när den inte sköts 100 
procentigt av motparten. Uppenbarligen behöver båda parterna skärpa sig när det gäller den 
oerhört viktiga rapporteringen oavsett vad man tycker om systemet.  
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Figur 10. Entreprenörernas uppfattning om hur överförandet av information sker från deras 
egen sida till Sydved. Medelbetyg: 6,59. 
 
Citat ur breven: 
 Oftast är man tröt på kvällen vilket kan leda till förseningar i rapporteringen (3st). 
 Det borde införskaffas modärnare klavar med USB-uttag eller blåtand. Kalibreringen är 

dessutom alldeles för omfattande på klaven. 
 Mot Sydved fungerar det bra, men mot Susab krävs det mer. 
 Man tappar intresset när det inte fungerar från Sydveds sida (2st). 
 Fungerar inget vidare på grund av segt modem. (Tar för lång tid). 
 Det blir lite moment 22. Är inte objekten inlagda i tid utan blir införda först efter objektet 

är klar så funkar inte principen för webben.  
 Kan vara svårt att få förarna att rapportera, svårt att kontrollera om de har fyllt i korrekt. 
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3.4 Kommunikationen 
 
Upplever du att Sydved lämnar tillfredsställande feedback på utfört arbete? 
 
Av de 52 som besvarat frågan anger 35st (65 %) att Sydved inte lämnar tillfredsställande 
feedback efter avslutade objekt. Väldigt många uttrycker samtidigt en förståelse om inköparna 
har en pressad vardag och på detta viset inte hinner utföra de önskade uppföljningar, men 
målet måste ändå vara att bli bättre på detta moment. 
 

 Ja:  19st     (35 %) 
 Nej:  15st     (28 %) 
 Tveksamt: 20st     (37 %) 

 
 
På vilket sätt borde man lösa detta problem? 
 
Samtliga som svarade Nej eller Tveksamt (65 %) på ovanstående fråga, var samtidigt tvungna 
att besvara nästkommande fråga för att på så vis motivera sitt ställningstagande om hur 
problematiken skall lösas.  
 
Av de som var tvungen att yttra sig över den sistnämnda frågan, svarade 37 % att varje 
ansvarig kontaktman/inköpare borde kontinuerligt följa upp samtliga slutförda arbeten. 15 % 
föreslog att Sydved ska bli mer lyhörda över vad entreprenörerna har att säga och 7 % 
önskade fler gemensamma tillfällen där genomgång sker om vad som varit bra respektive 
dåligt. Resterande 41 % ville se någon kombinationsform bland dom föreslagna lösningarna. 
Den vanligaste kombinationen var alternativ ett och tre. (se bifogat frågeformulär, fråga 19). 
 
Citat ur breven: 
 Vi har tagit fram en åtgärdslista som vi skall arbeta igenom med distrikten. 

 

3.5 Framtiden 
 
Tror du att det kommer att finnas nya krafter som är intresserade att ta över efter dig 
och driva ett framgångsrikt entreprenadföretag i framtiden? 
 
Förutsättningarna bör sannolikt finnas inom entreprenörsbranschen för den nya generationen 
att ta över i framtiden. Det som ändå talar emot detta glädjande besked är nämligen, att 21st 
har kommenterat att detta endast kan vara möjligt om ersättningsnivån höjs, vilket kan får till 
följd att arbetstiderna blir normalare. 
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Figur 11. Entreprenörernas uppfattning om nästa generations möjligheter att ta över 
verksamheten. 

 
Citat ur breven (Har ingen uppfattning, därför att): 
 Man vet inte hur framtiden kommer att se ut. 
 Man vet inte om barnen är intresserade (2st). 

 
Citat ur breven (Nej, beroende på): 
 För stora investeringar, man bör vara infödd för att klara driva ett entreprenörsföretag i 

framtiden (8st). 
 
Citat ur breven (Ja, under förutsättning att): 
 Om man kan visa lönsamhet inför den nya genrationen och att arbetstiderna blir normala 

(21st). 
 Min son tar över. Annars tror jag det kommer att bli svårt (2st). 
 Att dom är införstådda på vilka krav som ställs. 
 Om båda parterna är öppna för diskussion och vill framåt.  

 
Hur tror du att den skogliga entreprenörformen kommer att se ut i framtiden? 
 
Citat ur breven: 
 Det kommer att bli större grupper om (Skotare+Skördare). Flera mindre entreprenörer 

kommer att slå sig samman för att bli mer konkurrenskraftiga. Mer och mer jobb skjuts 
över till entreprenörerna. Det kommer leda till mindre maskinkörning för en del av 
personalen (21st). 

 Tror inte att det kommer gå mot större grupper. Det beror på de höga 
investeringskostnaderna (3st). 

 Ingen större skillnad, möjligen lite större entreprenörsföretag. 
 Villkoren i framtiden blir så svåra att bolagen får skaffa egna grupper. 
 Entreprenörerna kommer att sköta mycket mer i framtiden eftersom det är vi som har 

kunskapen hur arbetet skall utföras på bästa sättet (2st). 
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Har du som avsikt/vilja att utöka din verksamhet i framtiden? 

 
Resultatet visar att 54 % har som avsikt eller viljan att utöka sin verksamhet i framtiden. 
Kvarvarande 46 % har ingen avsikt att utöka verksamheten i framtiden på grund av diverse 
aspekter som redovisas bland kommentarerna nedan.  
 

Ja
50%

Nej
50%

 
 
Figur 12. Andelen som har för avsikt/vill utöka sin verksamhet i framtiden eller inte. 
 
Citat ur breven: 
 Vill inte anställa fler. Är rädd för att jag inte kommer att bli av med den/de senare. (För 

hårt anställningsskydd) (3st). 
 Det som talar emot är åldern (6st). 
 Vi kommer mer eller mindre att ledas in på nyinvesteringar. T.ex. för att kunna 

tillhandahålla transport av virke, vägbyggnationen, mm. 
 Arbetsbördan blir för stor för att kunna kombineras med familjelivet (3st). 
 Är en entreprenör som själv vill köra maskin och hinner då inte med en för stor personal 

(3st). 
 Om förutsättningarna är de rätta (8st). 

 
I vissa länder tillhandahåller större entreprenörföretag hela konceptet från 
avverkningen i skogen till transporten till industrin och även inköpsbiten. Skulle detta 
vara ett möjligt scenario för det Sydsvenska skogsbruket i framtiden? 
 
Trenden är tydlig, 70 % har uppgett sig vara positiva till en helhetslösning från avverkningen i 
skogen till transporten till industrin. Den absolut positivaste reaktionen av att breda sin 
verksamhet är inköpsbiten, som torde ligga närmast till hands i det framtida Sydsvenska 
skogsbruket. Kanske skulle det vara ett kompletterande moment till inköparna om 
entreprenörerna skulle mot en rimlig ersättning köpa in somliga objekt i de områden som 
angränsar till Sydveds yttre gränser, för att på så vis öka upptagningsområdena successivt. 
När det gäller dom 30 % som ansåg denna modell vara felaktig i dessa regioner, var det 
vanligaste svaret: att förmodligen är objekten alldeles för små och på grund av detta så 
försvåras samordningen av transporterna.  
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Figur 13. Andelen som tror på (Ja) respektive inte tror på (Nej) en utveckling där 
entreprenadföretagen i framtiden kommer att tillhandahålla hela konceptet från stubben till 
industrin. 
 
Citat ur breven av dom som svarat Ja: 
 Ur konkurrenssynpunkt är detta en bra lösning. Förmodligen kommer pengarna lättare att 

fördelas jämnare i leden (6st). 
 Tycker mig se redan i dag att de stora bolagen strävar efter denna modell (2st). 
 Vi vill gärna köpa skog också. Vi har många markägarkontakter. Har jobbat 30 år i skogen 

vilket gett mig många kontakter. 
 En kontaktman från början till slutet i ledet ger raka besked till säljaren (markägaren). 

Planeringen blir också gjord på rätt sätt osv. (2st). 
 Det skulle ge möjlighet att skaffa objekt som vi vet går bra att köra och hålla oss 

geografiskt rätt. Som det är i dag får vi avverka många poster som är så besvärliga att det 
inte är lönsamt för oss. 

 Man skulle få ett bra flyt i virkesflödet, kunna anpassa avverkning och transport bättre 
efter väderförhållandet t.ex. vid tjällossning, snöproblem, mm.  

 
Citat ur breven av dom som svarade Nej: 
 Omöjligt att genomföra i Södra Sverige p g a för små objekt (3st). 
 Nej, därför att statusen som skogsarbetare är för låg bland markägare. Markägarna 

uppfattar nog inköparna som mer kvalificerade. 
 Viss tveksamhet på grund av för många aktörer på marknaden. Det skulle kräva stora 

volymer (2st). 
 
Tänk dig att det fanns ett företag som erbjöd dig och dina kollegor erfaren extra 
personal vid behov. T.ex. vid sjukdom, pappaledighet, ökande krav på volymproduktion 
mm. (Någon form av specialiserat Manpower företag). Skulle detta vara en möjlig 
lösning för att skapa ett mervärde för dig?  
 
Tanken att kunna erbjuda samtliga entreprenörer extern personal vid behov, gav en 
överväldigande respons, men som alltid medgav förslaget en rad olika svårigheter.  
De tydligaste svårigheterna kommer förmodligen att vara möjligheten att lära den aktuella 
extrapersonalen dom olika maskintypernas dator och manövreringssystem. Tanken är väckt 
och kommer eventuellt att kunna vara till nytta för någon eller några driftiga entreprenörer i 
framtiden. 
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Figur 14. Andelen som tror respektive inte tror på idéen med bemanningsföretag som kan 
ställa upp med extra personal vid behov. 
 
 Tanken är bra, men det blir för dyrt att leja in förare på detta visset. Däremot borde man 

kunna låna ut förare mellan olika entreprenörer (3st). 
 Skulle bli svårt att genomföra på grund av skift körning. En förutsättning är att 

extrapersonalen skulle vara f-skattare (2st). 
 Möjligtvis skulle det fungera när det gäller skotaren, men inte skördarna (för komplexa) 

(2st). 
 Personal som arbetar korta perioder, kommer inte in i det mål och arbetsrutin som ett 

företag har skapat. Tänk dig 100 olika företag, 80 olika rutiner på grund av var vi arbetar 
(norr-söder), personkemi mellan anställda och kortvarig personal, arbetstider, etc. 
(problem) (9st). 

 Jag tror inte erfarna förare vill arbeta så (4st). 
 Jag tror mer på samma system som avbytartjänst arbetar där ett antal entreprenörer 

samarbetar om en anställd (3st). 
 
Vad anser du bör utföras/förbättras för att Sydved ska bli mer konkurrenskraftiga? 
 
På denna fråga fick svarsgruppen fritt skriva vad de ansåg Sydved borde utföras/förbättra eller 
inte bör utföra. Citaten nedan redovisar följaktligen vad entreprenörerna tyckte i denna fråga. 
 
Citat ur breven om vad som borde göras: 
 Man borde göra jobben exakt som markägaren vill och få bättre information om hur 

arbetena ska utföras från vederbörande kontor (3st). 
 Höja priserna för markägaren. Detta skulle bidra till fler uppdrag åt Sydved (6st). 
 Satsa mer på marknadsföring, långsiktiga samarbeten och öka konkurrenskraften (4st). 
 Fortsätta att satsa på långsiktiga förhållanden. Bra! (2st). 
 Vara mer lyhörda över vad fältfolket har att säga. Undvika centralstyrning (3st). 
 Förmedla fler tjänster ex. väggbyggnationer.  
 Upplever att många markägare anser att det tar för lång tid innan slutredovisningarna 

dyker upp. Att upprätthålla kontakten med markägaren är en mycket viktig synpunkt (2st). 
 Skära ner på antalet sortiment som tas ut ur skogen. 
 Inköparna borde samarbeta bättre och prata med varandra. 
 Satsa mer på kvallite och förtroende (4st). 
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 Man bör fortsätta bjuda in entreprenörerna på bra utbildningar. 
 Inköparna skulle ha mer gemensamma mål, lära sig av varandra, ordning och reda och den 

sociala biten. 
 
Citat ur breven om vad som inte borde göras: 
 Inte lägga allt för stora resurser på administrativa personal (2st). 
 Inte lägga anbud på körningarna. 
 Man borde inte sänka priset för entreprenörerna, det medför en försämrad kvalité på 

jobben. 
 

3.6 Övrigt 
 
Vad anser du om enkätundersökningar likt denna? 
 
Av de 54 som svarade på frågan anger 27 st (50 procent) att enkäter likt denna är ”bra”. 
Väldigt många understryker dock, att svaren måste beaktas av ledningen eller styrelsen inom 
Sydved för att synpunkterna ska kunna leda fram till förbättringar i alla leden. Vad beträffar 
de som anser att enkätundersökningar likt denna inte är rätt sätt att påverka sin och andras 
situationer har följand citat påvisats: 

 
 Många gånger hamnar det i skrivbordslådan. 
 Man får inte reda på resultatet (3st). 
 Tror inte på denna typ av undersökningar leder till större förändringar (2st). 
 Ser det mest som en grej dom stoppar in efter stormen (Tidsfördriv) 
 De som "styr", jobbar efter en modell dom tror på utan att ta någon större hänsyn till oss 

entreprenörer (4st). 
 Svårt att svara på en hel del av frågorna, det ska bara vara X-frågor (2st). 
 Jag hatar att fylla i sådant.  

 
 
Vilken typ av utbildning/kompetens anser du en modern entreprenör behöver? 
 
Förklarligt nog blev alternativ fem det dominerande svaret (62 %). De två vanligaste 
kombinationerna var alternativ 1 och 3 samt alternativ 1 och 4. När det gäller alternativ 4 så 
svarade samtliga att naturlig fallenhet och en ekonomisk kurs/utbildning krävs. 
 
Tabell 1. Entreprenörernas uppfattning om behovet av utbildning/kompetens hos moderna 
entreprenörer. 
 
            Svars- 

fördelningen 
Alt. 1 En grundlig teoretisk bakgrund 

(Naturbruksgymnasium) 
13 %

Alt. 2 Nej ingen utbildning behövs, "självlärning" är det rätta 6 %
Alt. 3 Någon form av lärlingssystem är det bästa 13 %
Alt. 4 Inget av ovanstående, utan följande krävs 6 %
Alt. 5 Olika kombinationer av ovanstående förslag   62 %
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Vilket/Vilka motiv styrde dig att bli egen företagare? 

 
Citat ur breven: 
 Jobbade mycket självständigt. Steget var kort att ta, när det blev aktuellt att ta över efter 

min dåvarande arbetsgivare (11st). 
 Styra sin egen vardag. Trivs med jobbet. "Inspirerande att jobb åt sig själv" (21st). 
 Föll sig naturligt att bli egenföretagare. Intresset för maskiner och skogsbruket (6st). 
 Har alltid tyckt om utmaningar i olika former, samt kunna påverka min egen situation. 
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4 DISKUSSION 
 
 
Efter uppröjningarna av stormen ”Gudruns” härjningar i Södra-Sverige beslutade Sydveds 
styrelse att säga upp samtliga kontrat med sina dåvarande entreprenörer. Detta för att bland 
annat omförhandla samtliga kontrakt och investera lite extra på de entreprenörer som kommer 
att ingå i den framtida satsningen för Sydveds del.  

4.1 Frågor och Svar 
 
Det är oerhört viktigt att beakta frågeformulärets utformning, för att på så vis få den tilltänkta 
respons man vill uppnå. I detta avseende har det dykt upp ett flertal reflektioner, som att 
förenkla frågeställningarna och dess svarsalternativ, genom att endast ha färdigskrivna svar 
som kryssalternativ. Ett problem man direkt stöter på vid denna typ av upplägg, är att man 
som förrättningsman/kvinna kan styra in undersökningsgruppen på olika svar och på så viss 
påverka resultatet indirekt.  
 
Som jag ser det hade den bästa varianten vara att köra ut till samtliga entreprenörer och ställa 
frågorna i en dialog, där svarspersonen har möjligheten att fritt kunna framföra sina åsikter. 
Som alla säkerligen förstår var detta ett omöjligt alternativ att genomföra, då det geografiska 
läget satte vissa begränsningar och varken tid eller budget skulle räcka till.  
 
Ett annat problem som jag borde ha uppmärksammat tidigare, är att vissa av frågorna 
förseddes med en svarsskala mellan ett och nio. Vad står exempelvis en sjua för? I vilket fall 
skulle svarsspannet omarbetas till en skala mellan ett och fem, för att på så vis uppnå ett mer 
precist svar.  

4.2 Hur upplevs entreprenörswebben 
 
Min uppfattning är att man är mycket positivt inställda till entreprenörswebben. Förmodligen 
har tillgången till entreprenörswebben dock medfört en rad nya arbetsbördor som kan 
uppfattas kostsamma och betungande, men samtidigt måste man väga detta mot eventuella 
möjligheterna att anskaffa sig de nya traktdirektiven med kartor, som kommer att underlätta 
planeringen för dom kommande arbetsdagarna på ett mycket effektivare sätt. Dessa 
möjligheter fordrar självklart att samtliga virkesinköpare inom Sydveds organisation känner 
ett sådant ansvar gentemot entreprenörerna, att det emellertid alltid finns korrekt information 
att tillgå i rätt tid. Min uppfattning är att detta system har en rad olika möjlighet för båda 
parterna ska kunna känna en vinn - vinn situation. Detta under förutsättning att båda parterna 
sköter sina tilldelade uppgifter på ett korrekt sätt i framtiden. 
 
Två stycken konkreta förslag som har framhävts tydligt är att Sydved på sikt måste kunna 
erbjud någon form av fakturering via entreprenörswebben för att minimera riskerna för 
missförstånd och underlätta hanteringen av inrapporterade arbetstimmar. Det andra 
påpekandet som framförts är att datasystemen mellan Sydved och Susab inte fungerar som det 
borde. Här krävs en gemensam kraftansträngning från både Sydveds och Susabs sida för att 
lösa detta problem. Rent generellt tror jag att en stor del av virkesinköparkåren förmodligen 
behöver återutbildas på entreprenörswebben för att på så viss upptäcka dess för och nackdelar. 
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4.3 Sydveds kommunikation 
 
I resultatet framgår det att 37 % av entreprenörerna är tveksamma till om Sydved lämnat 
tillräcklig respons på de utförda arbetena. Ytterligare 29 % av undersökningsgruppen är helt 
säkra på att Sydved inte lämmar en fullgod feedback på de slutförda arbetena. Sammantaget 
visar svaren att Sydved bör försöka stöta på inköparna, för att bevisa vikten av att 
kommentera entreprenörernas jobb. Självklart är det svårt att alltid hinna med allt som behövs 
uträttas som virkesinköpare och i många fall blir andra företeelser mer prioriterade, men detta 
resultat kan möjligen väcka intresset, om det var glömt?  
 
Av de förtryckta förslag som entreprenörerna hade att tillgå i svarsbrevet, anger 42 % en 
kombination av samtliga alternativ. Det enskilda svar som fick flest röster (35 %) var 
alternativ tre, som föreslog att varje ansvarig kontaktman/inköpare borde kontinuerligt följa 
upp samtliga slutförda arbeten. Sammanfattningsvis upplever jag att inget av alternativen i 
frågebrevet är direkt felaktiga att använda sig av, utan snarare är det viktigare att i ett första 
skede, försöka att i möjligaste mån öka möjligheten för entreprenörerna att tillgå olika 
uppföljningar av Sydveds personal. 

4.4 Framtiden 
 
Den gemensamma uppfattningen inom hela branschen är att entreprenörskåren kommer att gå 
mot allt större enheter i framtiden, ungefär den utvecklingen vi har sett och ser i dag inom 
jordbrukssektorn. Denna tolkning av utvecklingen delas även av Sydveds entreprenörer vilket 
påvisas i resultat delen under kapitel 3.5 Framtiden.  
 
En förutsättning för att entreprenörsföretagen ska kunna bedriva lönsamma bolag och 
eventuellt expandera i framtiden, är tillgången på kompetent personal. Som det ser ut i dag är 
tillgången på kvalificerad personal osäker, vilket kan beror på ett flertal aspekter. En stor 
bidragande orsak som konstaterats i undersökningen är att entreprenörerna inte kan erbjuda en 
konkurrenskraftig lön gentemot exempelvis ett förekommande fabriksjobb, där du dessutom 
har fasta arbetstider och rutiner att följa, vilket inte förekommer inom skogsbranschen. Hur 
löser man detta? Troligen finns det inget konkret svar på denna fråga, utan bolagen och 
entreprenörerna bör gemensamt hjälpas åt att lösa problemen genom exempelvis: Höja 
ersättningsnivån för entreprenörerna så att de i sin tur kan höja sina arbetstagares löner, 
marknadsföra friheten med denna typ av arbeten, till sist men kanske viktigast: Höja statusen 
på dom skogliga arbetena. 
 
Den klart tydligaste trenden i undersökningen som entreprenörerna kommenterar, är att 
lönsamheten är alldeles för dålig. Detta kan i längden leda till att entreprenörerna i framtiden 
tvingas till att betala lägre löner till sin personal. Följdeffekterna till detta kan eventuellt bli 
sämre utförda jobb som indirekt kan skada Sydveds rykte. Kanske är det så att 
entreprenörerna inte är underbetalda? Utan snarare är det kanske så att bolagen har fört över 
mer och mer arbete på entreprenörerna utan att skälig ersättning utbetalats? Att föra över mer 
och mer arbetet på entreprenörerna kan i många fall vara positivt och behöver sålunda inte 
upplevas som negativt.  
 
Förmodligen hanteras många av de nuvarande arbetsuppgifterna betydligt bättre om 
entreprenörerna själva får sköta dessa. Självklart ska då en rimlig ersättning utgå för dessa 
extra arbetsrutiner som Sydved har delegerat ut och sannolikt kommer att delegera ut i 
framtiden. 
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Som en reflektion till vissa entreprenörernas åsikter om att Sydveds ersättningar är för låga 
kan följande uppgifter påvisas: Om man tittar på de siffrorna som SMF 
(Skogsmaskinsföretagarna) årligen sammanställer över sina medlemmars årsredovisningar, 
visar den tydligt att 2004 var ett gott år för flertalet av entreprenörerna, med en ökande 
ekonomisk tillväxt och att 2005 fortsatte i denna stil på grund av stormen Gudrun som gett 
entreprenörerna möjlighet att köra dygnet runt (resultaten släpar ett år, därför vet man inte 
exakt hur 2005 års prognos blev). Illavarslande är emellertid att det kommande året 
förmodligen blir ett tufft år för många entreprenörer i södra Sverige. Orsakerna skulle kunna 
vara att logistiken mellan olika avverkningsuppdrag försvårats, nu när marknaden är mättad 
och att de kommande uppdragen ligger geografiskt mer sprida vilket leder till dyra 
flyttkostnader för entreprenörerna. En annan tänkbar orsak skulle kunna var de nya 
upphandlingarna som skett där bolagen ändas tittar på de lägsta anbuden och inte väger in 
entreprenörernas likviditet, för att på så viss försäkra sig om att entreprenörerna kan utföra ett 
fullgott arbete på lång sikt utan risk för ekonomiska kriser. Till sist ska vi inte glömma att det 
råder en fri konkurrens på marknaden där ingen varje sej vill eller behöver betala mer än vad 
som krävs. 

4.5 Slutsats 
 
Mina tolkningar och synpunkter av resultatet är att helhetsintrycket av samarbetet verkar vara 
stabilt bland entreprenörerna och framtidstron ljus. Det som dock verkar lite bekymrande är 
att flertalet av entreprenörernas citat påpekar att det är en alldeles för dålig lönsamhet i dag 
för att kunna bedriva ett modernt entreprenörsföretag inom skogsbranschen. Detta borde ge er 
som arbetar på Sydved och hela skogsbranschen en tankeställare över hur läget verkligen ser 
ut idag och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Är ersättningen för låg, entreprenörerna 
allmänt för näriga eller kommer det an på andra faktorer?  
 
Själv tror jag att det är en kombination mellan två faktorer. Kanske har entreprenörerna blivit 
allt för hemmablinda och enbart sett till sig själva utan att samarbeta med olika kollegor för 
att uppnå en bättre prisbild? Eller beror det främst på bolagen som är ute efter 
marknadsandelar till industrin. Det andra är att vi har fått modernare och snabbare maskiner 
vilket gjort att prisbilden möjligen inte hängt med i utvecklingen. Något behövs 
uppenbarligen göras för att trygga framtiden och ge den nya generationen en rimlig chans att 
bedriva ett aktivt skogsbruk. 
 
Tänkbara förslag skulle vara att lägga över mer ansvar på entreprenörerna vad det gäller 
snitsling av objekt, markägarkontakt, m m för att på så sett ge inköparna större andrum i 
planeringen av logistiken, inköpen av nya uppdrag, utföra slutredovisningarna snabbare 
gentemot markägarna, m m. Om man väljer denna typ av modell kommer det att krävas vissa 
motprestationer från Sydveds sida. Tillexempel ska det alltid finnas korrekt information om 
kommande avverkningsuppdrag innan dessa har påbörjats. Strävan måste oavsett framtida 
utveckling, vara sådan att båda parterna känner sig delaktiga och nödvändiga i samarbetet och 
tillåtas tjäna en rimlig ersättning som sporrar företagen att ständigt öka resultatet. 
 
Till sist ska vi inte glömma att undersökningen var tämligen liten (få deltog 55 av 92 
tillfrågade entreprenörer) så med en annan utgångspunkt hade vi möjligen fått ett helt annat 
resultat. 
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5 KÄLLFÖRTECKNING 
 
 

Internet 
 
Sydveds organisation 
www.sydved.se 

 

Personliga meddelanden 
 
Höijer, Thomas, Specialist på miljö och produktion, Sydved 
 
Samtliga entreprenörer som ställtupp i undersökningen 
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Bilaga 1 

6 BILAGOR 
 
 

Frågeformulär 
 

Berörda entreprenörer på Sydved. 
 
Frågorna nedan fyller ett dubbelt syfte. Dels är dom ett hjälpmedel till mitt examensarbete och 
dels kommer datamaterialet att användas av Sydved för att stämma av läget bland 
entreprenadskaran. 
 

 
1. Ålder: 

 
 – 29 år     30 – 39 år     40 – 49 år     50 – 59 år     60 - ~ år 

 
 
 
 
2. Entreprenörskategori: 
 

 Egen grupp      Skördare      Skotare 
 
 
 
 
3. Vilket/Vilka distrikt kör du åt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
4. Jobbat antal år som egen entreprenör hos Sydved: 
 

 Fem år eller mindre      Mer än fem år 
 
 
 
 
5. Hur ser du på framtiden som egen företagare? 
 

 Positivt, på grund av: …………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Negativt, på grund av:…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Vet ej, på grund av: .……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Tror du att det kommer att finnas nya krafter som är intresserade att ta över efter dig och 
driva ett framgångsrikt entreprenadföretag i framtiden? 

 
 Ja, under förutsättning att: ..…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Nej, beroende på: ..………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Har ingen uppfattning, därför att: .………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
7. Hur bedömer du dina chanser för ett fortsatt tillfredsställande samarbete med Sydved? 

(markera en siffra 1 – 9) 
 
 Inte alls goda   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Mycket goda 

 
 
 
 
8. Vad anser du bör utföras/förbättras för att Sydved ska bli mer konkurrenskraftiga? 

 
 Man borde: …………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Man borde inte: ..…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
9. Hur upplever du samarbetet med Sydved? 

(Markera en siffra 1 – 9) 
 
 Inte alls bra   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Mycket bra 

 
 
 
 
10. Hur tror du att den skogliga entreprenörformen kommer att se ut i framtiden? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Hur uppfattar du framtidstron inom branschen? 
 

 Osäker      Optimistisk      Bra      Mycket bra 
 
 
 
 
12. Har du som avsikt/vilja att utöka din verksamhet i framtiden? 
 

 Ja      Nej 
 
Om nej, varför: ..………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
13. I vissa länder tillhandahåller större entreprenörföretag hela konceptet från avverkningen i 

skogen till transporten till industrin och även inköpsbiten. 
Skulle detta vara ett möjligt scenario för det Sydsvenska skogsbruket i framtiden? 

 
 Ja      Nej 

 
Motivera: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
14. Vilket/Vilka motiv styrde dig att bli egen företagare? ..…………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
15. Vilken typ av utbildning/kompetens anser du en modern entreprenör behöver? 
 

 En grundlig teoretisk bakgrund (Naturbruksgymnasium) 
 

 Nej ingen utbildning behövs, ”självlärning” är det rätta 
 

 Någon form av lärlingssystemet är det bästa 
 

 Inget av ovanstående, utan följand krävs: ..…………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Hur ser förartillgången ut på arbetsmarknaden? 
 

 God      Dålig      Bekymmersam,  
 
På grund av: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

17. Tänk dig att det fanns ett företag som erbjöd dig och dina kollegor erfaren extrapersonal 
vid behov. T.ex. vid sjukdom, pappaledighet, ökande krav på volymproduktion mm. 
(Någon form av specialiserat Manpower företag). 
 
Skulle detta vara en möjlig löning för att skapa ett mervärde för dig?  
 

 Ja absolut, Men jag tror det blir svår att genomföra på grund av: ………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Nej jag tror inte alls på denna lösning, för att: …...……………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Så här borde man lösa det: …………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

18. Upplever du att Sydved lämnar tillfredsställande feedback på utfört arbete? 
 

 Ja      Nej      Tveksamt, kan bli bättre 
 
Svarade du ja på ovanstående fråga kan du hoppa över följande fråga (19). 

 
 
 
 
19. På vilket sätt borde man lösa detta problem? 
 

 Bli mer lyhörda över vad ni som entreprenörer har att säga 
 

 Försöka ordna fler gemensam tillfällen där genomgång sker om vad som varit bra 
respektive dåligt. 
 

 Varje ansvarig kontaktman/inköpare borde kontinuerligt följa upp slutförda arbeten 
 

 Inget av ovanstående skulle förbättra situationen avsevärt, utan följande borde ske: 
.…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

20. Hur upplever du Entreprenörswebben? 
(Markera en siffra 1 – 9) 
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Inte alls bra   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Mycket bra 
 
Kommentarer/idéer:…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

21. Hur fungerar Entreprenörswebbens informationsöverföring från Sydved till entreprenör 
(Arbetsbeskrivning, Kartor, mm)? 
(Markera en siffra 1 – 9) 
 
Inte alls bra   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Mycket bra 
 
Kommentarer/idéer:…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

22. Hur fungerar Entreprenörswebbens informationsöverföring från entreprenör till Sydved 
(Generell naturvård, Produktionsrapportering, mm)? 

 
Inte alls bra   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Mycket bra 
 
Kommentarer/idéer:…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
23. Är omfattningen på Entreprenörswebbens funktioner tillräckliga? 

 
 Ja      Nej      Vet ej  

 
Kommentarer/idéer:…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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24. Nämn några exempel om Entreprenörswebben som är positiva och negativa! 
 
Positivt: …...………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Negativt: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

25. Vad anser du om enkätundersökningar likt denna? 
 

 Bra, därför att: ……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Mindre lyckat, för att: …...……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tror inte sådana undersökningar leder till någon förändring i längden, därför att: 
…...………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Vet ej, på grund av: ....…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ÖVRIGA KOMMENTARER & SYNPUNKTER  
 
 
 
 
 
 
 
Tack för visat intresse Carl-Johan Bengtsson. 
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Bilaga 2 

Följebrev 
 
Till samtliga entreprenörer inom Sydved 
 
Vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg ingår det för samtliga blivande 
Skogsmästare/Skogsingenjörer att skriva ett examensarbete som omfattar 10 högskolepoäng. 
Jag har valt att utföra mitt examensarbete på uppdrag av Sydved. Syftet med examensarbetet 
är att ta reda på hur entreprenörskoren ser ut idag och möjligen hur den kommer att se ut i 
framtiden. Resultatet av Era åsikter kan ge Sydved en vägledning i deras arbete för att nå 
bästa resultat på bästa sätt i framtiden. 
 
Med anledning av detta skickar jag nu ut ett frågeformulär till dig och ca: 125 andra 
entreprenörer inom Sydved. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt, men för undersökningens kvalitet är det väldigt viktigt att just 
Du svarar (Se det som en möjlighet att kunna påverka din framtid). Efter att ni svarat på 
samtliga frågor skickar ni tillbacka frågeformuläret i bifogat portofritt svarskuvert så snart 
som möjligt, gärna inom en vecka. 
 
Samtliga som svarar på medföljande frågor kommer om så önskas att få ta del av 
sammanställningen av resultatet i undersökningen, när denna är klar (hör i sådant fal av er via 
nedanstående E-postadress). 
 
Trots att denna undersökning tar sin tid att fylla i hoppas jag att ni tar er tid att i lugn och ro 
fylla i formuläret. Detta för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt, men även att vi är 
intresserade av just dina kunskaper.  
 
Eventuella frågor besvaras av mig på tel. 070-245 47 35 eller via mejl. f03cabe1@stud.slu.se
 
 
 
 
Tack på förhand för Din medverkan. Carl-Johan Bengtsson. 
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