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Sammanfattning 

I Sverige är drygt hälften av Sveriges produktiva skogsmarksareal FSC-certifierad. 
Ännu större areal, drygt 15,8 miljoner hektar, är PEFC-certifierad. Organisationer är 
ofta direktcertifierade medan enskilda skogsägare ofta går med i en så kallad 
gruppcertifiering. 

Sydved är en virkesköpande organisation som erbjuder skoglig service och 
rådgivning. Medlemskap i Sydveds gruppcertifiering för FSC- och PEFC är en sådan 
service. Eftersom antalet certifierade skogsägare stiger är det av stor vikt att vara i 
framkant inom ämnet, inte minst genom certifieringsprocessen som bör ligga rätt i 
förhållande till virkesleverantörernas förväntningar. 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur Sydveds certifieringsprocess 
upplevs av företagets virkesleverantörer. Denna studie förväntas bidra till en större 
förståelse mellan företag och skogsägare samt ökad tydlighet i certifieringsprocessen.  

Studien genomfördes som en enkätundersökning via post och e-post. Respondenterna 
plockades fram genom ett slumpmässigt urval av Sydveds virkesleverantörer som 
varit dubbelcertifierade sedan 2014. Enkäten utformades med frågor i tre olika 
avsnitt: introduktion, medlemskap och revision. Enkätundersökningen gav en 
svarsfrekvens på 16 % (38 respondenter). 

De frågeställningar som utgjorde stommen av arbetet handlade huvudsakligen om 
upplevelsen kring certifieringsprocessen, virkesleverantörernas kunskap om 
certifiering, motiv till certifiering och hur dessa påverkar upplevelsen av 
certifieringsprocessen. Fokus låg även på huruvida den geografiska spridningen hade 
någon betydelse för upplevelsen liksom om virkesleverantörerna upplevde ett behov 
av en förändring i certifieringsprocessen.  

Den förbättringspotential som kunde hittas i revisionsdelen var gällande 
återkopplingen där en del upplevde den som ganska dålig. Sammanfattningsvis 
visade resultaten främst på en förbättringspotential gällande återkoppling och 
kunskap.  

Det som Sydved rekommenderas att utveckla är olika delar av certifieringsprocessen 
där tyngdpunkten bör ligga på att få ett enhetligt sätt att jobba på inom 
organisationen.  

Hela certifieringsprocessen, från introduktion till revision och återkoppling bör ha 
tydliga riktlinjer, då kedjan inte är starkare än sin svagaste länk.  
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Abstract 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur Sydveds certifieringsprocess 
upplevs av företagets virkesleverantörer. Studien genomfördes som en 
enkätundersökning via post och e-post. 

De frågeställningar som utgjorde stommen av arbetet handlade huvudsakligen om 
upplevelsen kring certifieringsprocessen, virkesleverantörernas kunskap om 
certifiering, motiv till certifiering och hur dessa påverkar upplevelsen av 
certifieringsprocessen. Fokus låg även på huruvida den geografiska spridningen hade 
någon betydelse för upplevelsen liksom om virkesleverantörerna upplevde ett behov 
av en förändring i certifieringsprocessen. Sammanfattningsvis visade resultaten 
främst på en förbättringspotential gällande återkoppling och kunskap.  

Det som Sydved rekommenderas att utveckla är olika delar av certifieringsprocessen 
där tyngdpunkten bör ligga på att få ett enhetligt sätt att jobba på inom 
organisationen. 

Hela certifieringsprocessen, från introduktion till revision och återkoppling bör ha 
tydliga riktlinjer, då kedjan inte är starkare än sin svagaste länk.  

Certifiering, dubbelcertifiering, FSC, PEFC, Sydved 
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Förord 

Det här examensarbetet är resultatet av en enkätundersökning som genomfördes på 
uppdrag av Sydved. En diskussion fördes med utsedd handledare på Sydved för att 
resonera fram ett lämpligt projekt. Överenskommelsen landade i att arbetet skulle 
genomföras som en enkätundersökning om hur Sydveds dubbelcertifierade 
virkesleverantörer upplevde den certifieringsprocess som ombesörjdes av Sydved 
själva.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Erika Olofsson på Linnéuniversitetet 
som har gett feedback under hela arbetets gång, samt till min handledare Thomas 
Höijer på Sydved som gjort det här arbetet möjligt och bidragit med mycket 
bakgrundsinformation och annan input längs vägen.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Lagar och frivilliga system 

I Sverige har alla skogsägare en skyldighet gentemot samhället att förhålla 
sig till vissa krav. Dessa yttras i form av både lagkrav, EU-lagstiftning och 
frivilliga system. De lagkrav som främst berör skogsägare är 
Skogsvårdslagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen. Även många andra 
lagrum berör det svenska skogsbruket på olika sätt, till exempel de som 
hanterar klimat, energi, handel och näringsliv. Några myndigheter med 
ansvar för olika skogliga frågor är Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet samt 
Energimyndigheten (SkogsSverige, u.å.).  

Utöver de obligatoriska regelverken finns de system där frivillig anslutning 
sker. Exempel på sådana är olika certifieringar, där tyngdpunkten i detta 
arbete ligger på FSC och PEFC.  

 
1.2 Certifieringar 

Det finns olika typer av certifieringar: nivåstandarder, ledningssystem och 
blandningar av dessa. Genom nivåstandarder krävs att den certifierade lever 
upp till kravställda nivåer, vilka brukar definieras genom olika kriterier. 
Ledningssystem handlar istället om arbetsmetoder för systematiskt 
förbättringsarbete, exempel är ISO 14001 och ISO 9001. Det finns även 
kombinationer av nivåstandarder och ledningssystem, däribland FSC och 
PEFC. Förutom de nivåstandarder som skall uppnås krävs också att 
organisationen har delar av ett ledningssystem, även om typ av 
ledningssystem inte är specificerat (Alriksson 2017). 

För att säkerställa kvalitén sker kontroller. I Sverige är Swedac den 
myndighet som utför tekniska oberoende kontroller. Med koppling till FSC 
och PEFC betyder detta att ett ackrediteringsorgan utför en 
kompetensprövning, ackreditering, av det certifierade företaget (Svenska 
PEFC, 2017a).  

”Syftet med ackreditering är att kunna säkerställa att certifiering, kontroll 
och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och 
miljö. Ackrediteringen innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt, 
korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.” (Swedac, 2018). 
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1.3 FSC 

Miljörörelsen tog år 1990 initiativet till det som fortfarande kallas FSC, 
Forest Stewardship Council. Anledning var en stor oro kring illegala 
avverkningar, avskogning och ett allmänt ohållbart skogsbruk (FSC, u.å.).  

FSC International är en ideell medlemsorganisation som i sin tur för ett 
samarbete med nationella och regionala nätverkspartners, däribland svenska 
FSC, som också är en fristående, ideell förening. Det finns gemensamma 
mål och kriterier utformade av FSC International som ska efterlevas i de 
nationella och regionala FSC-organisationerna. Samma grundprinciper 
gäller därmed över hela världen (FSC 2010).  

FSC:s vision är ”ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och 
kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och 
rättigheter” (FSC, u.å.). Detta menar svenska FSC uppnås, förutom genom 
lagstiftningen, genom de fyra fundamenten: hög ekonomisk avkastning 
genom aktivt brukande, miljöhänsyn, social hänsyn och skogsägarens 
handlande genom dessa (Svenska FSC, u.å.a).  

Det finns tre olika typer av certifieringar inom FSC: Skogsbrukscertifiering, 
spårbarhetscertifiering och varumärkeslicens. I Sverige är 12,1 miljoner 
hektar, alltså drygt hälften av Sveriges produktiva skogsmarksareal FSC-
certifierad (Svenska FSC, u.å.a). Den senaste statistiken för FSC i Sverige 
visar att antalet certifikat för den certifierade skogsmarksarealen är fördelad 
på 24 skogsbrukscertifikat. Av de 24 skogsbrukscertifikaten är 14 
gruppcertifikat, som alltså i sin tur omfattar enskilda skogsägare (Svenska 
FSC, 2018). 

 
1.4 PEFC  

Efter att FSC bildats 1993 tog representanter från olika industrier 
tillsammans med skogsägare från Sverige, Finland, Tyskland, Norge och 
Österrike initiativet till det som 1999 blev PEFC (Pan European Forest 
Certification). Grunden låg i att parterna inte tyckte att FSC på ett 
tillfredsställande vis kunde anpassas till det småskaliga familjeskogsbruket. 
Parterna ansåg att FSC-standarden tog för lite hänsyn till den privata 
äganderätten och småskogsbrukarna. År 2000 bildades Svenska PEFC 
(PEFC 2013). 

PEFC:s grundtanke är att skogsbruket varierar i hög grad mellan olika länder 
gällande skötsel, tradition, kultur och rekreation. Därför kan inte en 
internationell standard anpassas för alla. PEFC anser därför att en 
skräddarsydd standard för varje land istället är en optimal lösning samtidigt 
som detta i högre grad stimulerar länderna att följa en standard de själva 
varit med och tagit fram utifrån lokala förutsättningar (PEFC International, 
u.å.a). 
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Det finns tre typer av certifieringar inom PEFC: Skogsbrukscertifiering, 
entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering (Chain of Custody). I 
Sverige är drygt 15,8 miljoner hektar PEFC-certifierat. Dessa är fördelade på 
ca 45 300 avtal. Av dessa återfinns 1 671 avtal i Sydveds gruppcertifiering 
(Svenska PEFC, 2017b). 

 
1.5 Dubbel-, grupp- och direktcertifiering 

När dubbelcertifiering benämns i skogliga sammanhang avses ofta 
certifiering enligt både FSC och PEFC. Certifiering enligt andra system kan 
också ske, genom exempelvis ISO 14001. Det finns ingen samlad officiell 
statistik över antalet dubbelcertifierade skogsägare i Sverige eller världen 
eftersom PEFC och FSC inte samarbetar (Bröms Axelsson, 2018).  

En verksamhet kan välja om den vill ansöka om direktcertifikat eller 
gruppcertifikat. Med gruppcertifiering åsyftas ofta certifiering av enskilda 
skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer, som ingår certifiering 
genom en så kallad paraplyorganisation. Skogsägarföreningar och andra 
organisationer kan agera paraplyorganisationer, som förenklat kan beskrivas 
som ett ombud mellan certifieringsorganisationen och de mindre 
företagarna.  

Ombudet underlättar för mindre företag att certifiera sig genom att den 
huvudsakliga administrationen sköts av paraplyorganisationen (Svenska 
PEFC, 2013). Även den ekonomiska belastningen underlättas genom 
gruppcertifiering tack vare uppdelning av kostnader för bland annat revision 
av tredje part, samordnade utbildningar samt gemensam administration och 
dokumentation (Zobel, 2007). För mindre skogsägare kan det vara enklare 
att gå med i en gruppcertifiering eftersom den ansvariga organisationen för 
gruppcertifikatet sköter den större delen av det administrativa arbetet 
(Svenska FSC, u.å.c). 

Zobel (2007) menar även att kostnaden för en småföretagare som 
certifierarar sig genom en paraplyorganisation kan vara en tredjedel så låg 
som för den som genomgår en direktcertifiering.  

För att bli direktcertifierad enligt FSC och/eller PEFC behöver certifieraren 
vara godkänd av ASI, Accreditation Services International. (Svenska FSC, 
u.å.b). För dubbelcertifiering krävs godkänt för både FSC och PEFC. 

 
1.6 Certifieringsprocessen för skogsägare 
 
1.6.1 Certifieringen 

Skogsbrukscertifiering är den vanligaste aktuella certifieringen för enskilda 
skogsägare (Svenska FSC, u.å.d., Svenska PEFC, 2013b). Vid FSC- och 
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PEFC-certifiering måste hela skogsinnehavet, även om det gäller flera olika 
fastigheter, ingå i certifieringen. 

Sydveds virkesköpare har möjlighet att ta med dokument gällande 
certifiering för information vid markägarbesök. Vid intresse kan skogsägare 
ansöka om att ingå Sydveds gruppcertifiering. Ansökan granskas därefter 
enligt organisationens rutiner. Därefter kan ett avtal tecknas mellan parterna 
som intygar att rutiner och standardregler följs. Ett bevis om 
gruppcertifiering utfärdas av paraplyorganisationen efter att avtal tecknats 
(Svenska PEFC, 2013c). 

 
1.6.2 Revision 

Revision är en oberoende granskning, ackreditering. I 
certifieringssammanhang betyder ackrediteringen en kompetenskontroll över 
skogsägarens efterlevnad av certifieringsstandarden. Om regelbrott sker mot 
certifieringsstandarden, som är en del av överenskommelsen, skall dessa 
åtgärdas inom föreskriven tid. Regelbrott i dessa sammanhang kallas 
avvikelser, vilka enbart får förekomma ett visst antal gånger utan att 
certifikatet riskerar att dras in (Svenska FSC, 2014). 

Både intern- och externrevision sker för att säkerställa olika kvalitetskrav. 
Internrevision sker inom en verksamhet och genomförs av 
verksamhetsutövaren själv. Externrevision sker av en verksamhet genom ett 
ackrediterat bolag.  

Intern- och externrevision sker relativt lika, då förutbestämda checklistor 
följs som innefattar större delen av respektive system. Även stickprov 
används som hjälpmedel i revisionerna. Det är vanligt att en extern konsult 
anlitas för att genomföra en intern revision (Bröms Axelsson, 2018).  
Hos Sydved revideras årligen 60–70 fastigheter internt och 15–20 fastigheter 
externt. För de administrativa uppgifter som inte kan kontrolleras i fält 
kontaktas skogsägarna (Höijer, 2018). 

 
1.7 Skogsägarna 
 
1.7.1 Inköpsorganisation i relation till enskild skogsägare 

Enligt Keskitalo & Liljenfeldt (2014) är det en betydande skillnad i 
kunskapsläget hos de privata skogsägarna jämfört med skogssektorns 
företrädare (virkesköpare, inspektorer m.fl.). Detta antas till viss del bero på 
att dagens skogsägare i större utsträckning har andra primära arbeten än 
skogsbruket och inte alltid är bosatta på skogsfastigheten. Virkesköpare har 
ofta en roll som både rådgivare och virkesförsörjare för maskinlagen, vilket 
kan antas leda till svåravvägda beslut med avseende på miljöhänsyn och 
avverkning, inte minst i kombination av en generellt stressig arbetsroll 
(Sörberg & Österlund 2017). 
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Keskitalo & Liljenfeldt (2014) menar även att den enskilda skogsägaren har 
möjlighet att påverka mängden avsättningar för certifieringen eftersom detta 
inte regleras i certifieringsavtal eller certifieringskrav, förutsatt att 
minimumkraven uppfylls. 

Keskitalo & Liljenfeldt (2014) sammanfattar förhållandena mellan 
skogsbrukskedjans olika parter med att belysa betydelsen med bra 
kommunikation genom hela kedjan, från entreprenör till slutkund. Samtidigt 
menar författarna att skogsbruket kan vara en särskild utmaning. Detta 
eftersom högre krav ställs på praxis då även skogsägaren har en stor talan 
och inte alltid är lika insatt kunskapsmässigt som virkesköparen är i både 
lagtext och skogsskötsel.  

 
1.7.2 Skogsägarnas motiv till skogscertifiering 

Lidestav & Berg Lejon (2011) kom fram till att majoriteten av skogsägarna 
betraktar skogscertifiering som positivt för ekonomin snarare än en 
ekonomisk belastning som enbart gynnar miljön. Detta antogs bero på de 
premier som certifierat virke ger. Samtidigt menade författarna att de 
ekonomiska motiven för certifiering var lika vanliga som de miljömässiga 
hos skogsägarna, vilka tillsammans representerar de vanligaste motiven för 
att certifiera sitt skogsinnehav.  

Ek (2004) genomförde en enkätstudie bland PEFC-certifierade skogsägare 
där det egna intresset för naturvård rankades högst i frågan vad som 
motiverade skogsägaren att certifiera sitt skogsinnehav. På andra plats kom 
de ekonomiska motiven och därefter påverkan i form av information och 
rådgivning från organisationen, i detta fall Södra. Faktorer som kan påverka 
skogsägare att certifiera sitt skogsinnehav menar Ek (2004) främst är 
premierna för certifierat virke samt större kännedom kring certifiering. 

 
1.7.3 Skogsägarnas tankar och kunskapsläge om certifiering 

Certifierade skogsägare är i de flesta fall nöjda med beslutet att ha certifierat 
sitt skogsinnehav och avser att vara certifierade även i fortsättningen (Ek, 
2004). Majoriteten av dessa upplever att certifieringen inte inneburit några 
förändringar i skogsbruket, medan en tredjedel däremot upplevde en 
skillnad. Skogsägare som inte certifierat sitt skogsinnehav menar Ek (2004) 
bland annat beror på viljan att vara självständig, att man inte hunnit 
certifiera sig, bristande intresse samt ekonomiska orsaker.   
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1.8 Problemformulering 

Sydved är en virkesköpande organisation som erbjuder skoglig service och 
rådgivning. Medlemskap i Sydveds gruppcertifiering för FSC- och PEFC är 
en sådan service. Eftersom antalet certifierade skogsägare stiger är det av 
stor vikt att vara i framkant inom ämnet, inte minst genom 
certifieringsprocessen som bör ligga rätt i förhållande till 
virkesleverantörernas förväntningar. 

Det finns många studier som tidigare behandlat ämnet certifiering enligt 
FSC och PEFC. Dock handlar de flesta om skogsägarnas tycke i olika 
sakfrågor kring certifiering och inte hur processen genomförts och upplevts. 
Denna studie lägger tyngdpunkten i att undersöka skogsägarnas upplevelse 
av certifieringens olika faser, nämligen introduktionsfasen, uppdateringar, 
revisioner och återkopplingar. Därigenom kan upplevelsen betraktas utifrån 
olika faktorer samtidigt som eventuella brister kan belysas och eventuella 
åtgärder vidtas.  

 
1.9 Syfte och mål 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur Sydveds 
certifieringsprocess upplevs av företagets virkesleverantörer. Med 
virkesleverantörer avses privata skogsägare som levererar virke åt Sydved. 
Studien avsåg att besvara följande frågor: 

• Hur upplevs certifieringsprocessen gällande medlemskapet generellt, 
introduktion, uppdateringar, revision och återkoppling? 

• Skiljer sig upplevelsen av certifieringsprocessen mellan reviderade/ej 
reviderade virkesleverantörer? 

• Har virkesleverantörernas kunskap om certifiering eller motiv till 
certifiering någon betydelse för upplevelsen av certifieringsprocessen? 

• Har virkesleverantörernas geografiska spridning någon betydelse för 
upplevelsen? 

• Har virkesleverantörerna ett behov av att introduktionen förändras? 

Målet med studien var att ta fram ett underlag för att kunna utveckla och 
förbättra certifieringsprocessen hos Sydved. Detta genom att skapa en större 
förståelse mellan företag och skogsägare samt en ökad tydlighet i 
certifieringsprocessen. I praktiken kan detta bidra till en effektivare 
certifieringsprocess som ökar skogsägares förtroende för både företag och 
certifiering då risker för felaktiga tolkningar och bristfällig information kan 
minimeras. Underlaget kan även vara värdefullt för andra företag som vill 
utveckla sin certifieringsprocess. 
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1.10 Avgränsningar 

I den här rapporten behandlades enbart dubbelcertifierade virkesleverantörer 
genom Sydveds gruppcertifiering. Valet motiveras av att dessa troligen 
tidigare inte genomgått en certifiering och därmed svarar för just Sydveds 
certifieringsprocess. I detta arbete lades inga värderingar av miljömässiga 
effekter utan enbart kring den mänskliga värderingen rörande 
certifieringsprocessen utifrån enskilda skogsägare, i detta fall 
virkesleverantörer till Sydved.  
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2. Material och metoder 
 
2.1 Metodik 

En webb (epost)- och postenkätundersökning bedömdes som det mest 
ändamålsenliga sättet att genomföra studien på. Anledningen var att en enkät 
antogs ge god validitet genom att frågor kunde formuleras utifrån önskvärt 
ämne (Patel & Davidson, 2011). Även det faktum att en enkätintervju inte 
kräver en van intervjuare motiverade en enkätundersökning. Patel & 
Davidsson (2011) menar att en ovan intervjuare kan påverka respondentens 
svar genom exempelvis ansiktsuttryck, kroppsspråk, omedvetna reaktioner 
och tonläge. Samtidigt krävs det kunskap och erfarenhet att genomföra 
intervjuer så de ter sig homogent genom urvalet i populationen.  

Arbetsmetoden skedde deduktivt för att nå en hög grad av objektivitet (Patel 
& Davidsson, 2011), detta genom att använda redan befintlig teori som 
bakgrundsmaterial och research.  

Anledningen till att två olika sätt användes för att skicka ut enkäten var att 
alla skulle ges möjlighet att delta i undersökningen, oavsett tekniska 
förutsättningar som egen dator och e-postadress. Detta ansågs ge ett mer 
representativt urval av respondenter och därmed ett mer rättvisande resultat. 

 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Research 

En inledande research genomfördes för att inhämta information om hur 
certifieringsprocessen på Sydved gick till. Informationen ansågs vara viktig 
för att utforma enkäten på ett, för respondenterna, logiskt och lättbegripligt 
sätt. Researchen utfördes huvudsakligen genom litteratursökningar, både via 
internet och tryckt litteratur. 

 
2.2.2 Population och urval 

Populationen i denna undersökning omfattades av virkesleverantörer till 
Sydved, vilka blivit dubbelcertifierade genom Sydveds gruppcertifiering 
mellan 2014 och 2017. Populationen bestod av totalt 521 skogsägare, varav 
390 hade en e-postadress registrerad hos Sydved.  

Med hjälp av Excel gjordes en filtrering av de 521 skogsägarna för att 
separera de med och utan e-postadress. Därefter gjordes ett slumpmässigt 
urval, dels i gruppen med e-postadress dels i gruppen utan e-postadress. E-
posturvalet bestod slutligen av 181 (ca 50 %) och de utan e-post av 52 (ca 40 
%) virkesleverantörer från totallistan. 
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2.2.3 Enkätutformning 

Enkäten utformades med frågor i tre olika avsnitt: introduktion, medlemskap 
och revision. Totalt omfattade enkäten 26 frågor, varav 9 frågor avsåg 
introduktionsavsnittet, 11 avsåg medlemskapsavsnittet och 6 avsåg 
revisionsavsnittet (bilaga 2). 

Frågorna i enkäten formulerades med hög grad av standardisering och 
relativt hög grad av strukturering, bortsett från 12 frågor med öppna svar. En 
hög grad av standardisering och strukturering är önskvärd för att underlätta 
generalisering och jämförelser i resultatdelen (Patel & Davidson, 2011). 

Frågorna formulerades på ett neutralt men sakligt sätt för att undvika 
ledande frågor (Jakobsson & Westergren, 2005). Frågorna formulerades 
likadant och i samma ordning i både e-post- och postenkäten. E-postenkäten 
konstruerades i verktyget Google Formulär. 

 
2.2.4 Utskick 

Enkäten presenterades med ett missiv (bilaga 1). I missivet informerades 
bland annat om syftet med enkätundersökningen samt en presentation av och 
kontaktuppgifter till undersökningsansvarig.  

Webbenkäten skickades ut via e-post och brevenkäterna skickades ut via 
post tillsammans med returkuvert. Utskicket skedde i början av mars 2018 
med en svarstid om 14 dagar. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till 
dem med e-post med länk till webbenkäten med bifogat missiv. 

Antal respondenter uppgick till 38 vilket gav en svarsfrekvens på 16 %. För 
e-postenkäten var svarsfrekvensen 15 % medan den för postenkäten var 17 
%. Vissa frågor var enbart ämnade för berörda respondenter, som 
exempelvis genomgått revision. Detta ledde till att vissa frågor av logisk 
förklaring därför ej gav lika hög svarsfrekvens som andra frågor.  

 
2.2.5 Databearbetning och analys 

Alla inkomna svar från e-postenkäter och postenkäter sammanställdes i 
Excel där varje kolumn motsvarade en fråga och varje rad presenterade en 
respondents svar. På så vis kunde olika samband filtreras fram. Utifrån 
sammanställningen kunde absoluta och relativa frekvenser per svar 
beräknas. 

Sambandsanalyser utfördes genom att filtrera fram den målgrupp som skulle 
granskas och jämföras. Filtreringen gjordes kolumnvis. Svarsandelen (%) 
räknades ut för målgruppens olika svar och kunde sedan jämföras med 
svaren från andra grupper. Med grupper menas här respondenter som svarat 
likvärdigt i någon fråga.  
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Sambandsanalyser gjordes för följande: 

- Reviderade och ej reviderade virkesleverantörer 

- Betydelsen av kunskap om och motiv till certifiering 

- Den geografiska spridningens betydelse för upplevelsen av introduktionen 

- Virkesleverantörernas behov av förändring 
 
Även analyser kring introduktion, medlemskap, uppdateringar, revision och 
återkoppling gjordes genom att sortera svar för olika frågor och jämföra och 
observera eventuella samband.  

 

 

 

 



 

11 
 

3. Resultat och analys 
 
3.1 Upplevelse av certifieringsprocessen 
 
3.1.1 Introduktion 

Av 38 respondenter angav 65 % att introduktionstillfället tog ca 1 timma, 30 
% att introduktionstillfället tog mindre än 30 minuter och 5 % att 
introduktionstillfället tog mer än 2 timmar. Respondenterna upplevde 
introduktionstillfället generellt bättre ju längre upplevd tid som lades vid 
tillfället (figur 1).  

83 % av dem som upplevde introduktionen som ganska eller mycket 
bristfällig angav att den uppskattade tiden för introduktionen var mindre än 
30 minuter. Samma respondenter svarade att de inte fått någon övrig 
dokumentation kring certifiering, förutom 17 % som angav att broschyrer 
med skötselråd och annan information delats ut.  
 
Av dem som upplevde introduktionen som ganska eller mycket bristfällig 
angavs orsaker som bristfälliga genomgångar, där en brist på muntlig 
diskussion upplevdes. En av dem som upplevde en mycket bristfällig 
introduktion menade att dokumenten aldrig kom i ordning och att detta 
upptäcktes vid ett senare tillfälle och processen fick göras om.  

Figur 1. Respondenternas upplevelse av introduktionstillfället beroende på den 
tid som introduktionstillfället gavs.  
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62 % av respondenterna fick ingen annan dokumentation än själva 
överenskommelsen vid introduktionstillfället. Av de som fått någon övrig 
dokumentation (38 %) uppgav 14 % att dessa handlade om skötselråd vid 
självverksamhet, checklistor för skogscertifieringsstandard och 
medlemsanslutning eller checklista för entreprenörer.  
 

3.1.2 Medlemskapet 

Av 38 respondenter angav 55 % att ekonomin (bättre betalt) var det 
huvudsakliga motivet till certifieringen (figur 2). Med ”annat” menade de 
svarande en kombination av de tre givna motiven, samt att en större 
nyckelbiotop ingick i respondentens skogsinnehav. En av respondenterna 
menade även att det avgörande motivet var att tron på att certifiering förr 
eller senare kommer bli ett krav. 

 

Figur 2. Presentation av respondenters motiv till certifiering. Y-axeln visar antal 
röster per svarsalternativ. Respondenter kunde endast välja ett svarsalternativ. 
Antal respondenter var 38.  
 
Av 37 respondenter angav 14 % att det fanns saker de önskat få vetskap om 
vid ett tidigare skede. Samtliga av dessa svarade även ”Ja” på frågan senare i 
enkäten beträffande om de ville lära sig mer kring certifiering. Ingen av 
dessa respondenter hade genomgått någon revision. 
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50 % önskade tydligare information vid introduktionen gällande tillåtna och 
ej tillåtna åtgärder i skogsbruket. 50 % angav att de upplevde en avsaknad av 
information generellt beträffande lövinslag. Även kalhyggen lades fram som 
skäl till vilken information som önskades vid ett tidigare skede av 
certifieringen. 

 
 
3.1.3 Uppdateringar 

24 % av respondenterna hade ej uppmärksammat den uppdatering som 
Sydved kontinuerligt skickat ut. Av de som uppmärksammat utskicket 
upplevde 24 % det som mycket tillfredsställande, 44 % ganska 
tillfredsställande, 5 % ganska bristfälligt och 3 % som mycket bristfälligt. 
De två kommentarer som gavs om utskicket var dels att man uppskattade ett 
utskick med information, dels att man inte fått ta del av detta utskick. 

 
3.1.4 Revision 
 

Av alla respondenter hade 75 % inte genomgått någon revision, 22 % hade 
genomgått revision en gång och 3 % hade genomgått revisioner flera gånger. 
Samtliga som hade genomgått en eller flera revisioner uppgav att de kände 
att de fått tillräckligt med information under revisionen. Samtliga angav 
även att helhetsupplevelsen för revisionen var ganska eller mycket 
tillfredsställande. Detta berodde på att revisorn visade engagemang och bra 
tydliggöranden vid oklarheter. 

 
3.1.5 Återkoppling 

Av 9 respondenter upplevde 45 % återkopplingen efter revision som ganska 
tillfredsställande. 33 % upplevde återkopplingen som mycket 
tillfredsställande medan 22 % upplevde den som ganska dålig.  
 
Av de som tyckte att återkopplingen var ganska tillfredsställande gavs 
förklaringar som att den muntliga återkopplingen var okej, men att mera 
hade önskats. Ett par respondenter indikerade att Sydveds inköpare skött den 
större delen av kontakten inräknat revisionen och därmed fått återkoppling 
den vägen. Även i denna fråga uppgavs att revisorn upplevdes som kunnig 
och att återkopplingen därför upplevdes som mycket tillfredsställande.   
 
20 % av de som genomgått en eller flera revisioner upplevde återkopplingen 
som ganska bristfällig. Kommentar bekräftande de negativa upplevelserna 
var att mer återkoppling utöver den muntliga hade önskats.  
 
Figur 3 sammanfattar hur respondenterna svarat i de fasta svarsalternativen 
gällande introduktion, uppdateringar, revision och återkoppling.  
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Figur 3. Sammanfattning av respondenternas upplevelse gällande 
certifieringsprocessens faser: introduktion, uppdateringar, revision och 
återkoppling.  
 
 

3.2 Upplevelse bland reviderade och ej reviderade virkesleverantörer 

De samband som upptäcktes gällande reviderade och ej reviderade 
respondenter var: Alla som hade genomgått revision en eller flera gånger 
ansåg att helhetsupplevelsen var ganska eller mycket tillfredsställande (figur 
4). Motiveringar till att helhetsupplevelsen var ganska eller mycket 
tillfredsställande var att revisorn personligen visade engagemang, var tydlig 
och gav råd. Revisorn uppfattades som mycket kunnig och gav förklaring till 
hur revisionen gick till. Detta ledde till att respondenterna kände sig nöjda 
och motiverade efter genomgången. 
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Figur 4. Helhetsupplevelse av revisionen fördelat på samtliga respondenter som 
genomgått en eller flera revisioner. 

 
51 % av de som inte hade genomgått någon revision önskade lära sig mer 
kring certifiering. Den genomsnittliga uppskattade kunskapsnivån för de 
som ej genomgått en revision var 3,1. Motsvarande siffra för hela 
populationen var 3,2.  

 
3.3 Betydelsen av motiv till certifiering 

Av de som angav att det huvudsakliga motivet till certifieringen var 
ekonomin var den egna uppskattade kunskapsnivån 3. Motsvarande siffra för 
de som angav ett känslomässigt motiv var 3,5 samt för de som svarat 
miljömässiga motiv 3,2.  
 
Ingen av de som angivit känslomässigt eller miljömässigt motiv angav att 
det fanns information de önskat få reda ett tidigare skede. Av de som angivit 
ekonomiskt motiv som huvudskäl till certifieringen angav 21 % att det fanns 
saker de önskat veta tidigare, däribland saker gällande certifieringen som 
lövinslag, information om uppföljning och efterkontroller samt allmän 
information inriktat för självverksamma skogsägare.  
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3.4 Betydelsen av kunskap om certifiering 

På en skala 1-5 hamnade respondenternas medelvärde gällande självbedömt 
kunskapsläge om PEFC- och FSC-certifiering på 3,2. Störst andel ansåg att 
deras kunskapsnivå var medelgod (tabell 1). 50 % ställde sig positiva till att 
lära sig mer om certifiering.  
 
Tabell 1. Svarsfördelning på frågan om självbedömt  
kunskapsläge om PEFC- och FSC-certifiering. 

Betygsskala  Procent (%) 
1 (Mycket dåliga) 0 
2 24 
3 37 
4 26 
5 (Mycket goda) 11 

 
Ingen av respondenterna upplevde sitt kunskapsläge som mycket dåligt. 
Samtliga respondenter, förutom de som uppskattade sitt kunskapsläge till 5 
på en 5-gradig skala uppgav att de ville lära sig mer om certifiering (figur 6). 
 
I den grupp som uppskattade sitt kunskapsläge till 2 på den 5-gradiga skalan 
hade 78 % certifierat sitt skogsbruk av ekonomiska motiv. För hela 
populationen var motsvarande andel 55 %. 33 % menade att det fanns saker 
de önskat fått veta om certifieringen i ett tidigare skede. Räknat på hela 
populationen var motsvarande andel 11 %.  
 
Av dem som uppskattade sitt kunskapsläge till 3-4 på skalan upplevde 88 % 
introduktionen som ganska eller mycket tillfredsställande. Motsvarande för 
hela populationen var 79 %.  
 
Den grupp som uppskattade sitt kunskapsläge till en 5:a på skalan uppfattade 
100 % Sydveds årliga informationsutskick som ganska eller mycket 
tillfredsställande. 100 % svarade att de inte kände något behov av att lära sig 
mer kring certifiering, samtidigt som de avsåg att vara certifierade även i 
fortsättningen.  
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Figur 6. Uppskattad kunskapsnivå hos respondenter samt huruvida de önskade lära 
sig mer om certifiering eller inte.  
 

Figur 7. De mest efterfrågade utbildningsmetoderna för certifiering i antal röster 
per alternativ. Respondenterna hade möjlighet att svara ett eller flera alternativ. 
Antal respondenter = 18.  
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51 % av alla respondenter var positiva till att lära sig mer om certifiering. 
Bland dem som ville lära sig mer om certifiering var utskick vi e-post eller 
post mest efterfrågat följt av personligt möte med t.ex. virkesköparen, 
temadag och temakväll (figur 7).  

 
De respondenter som uppskattade sin kunskap om certifieringsläge om 
certifiering till 5 på skalan ville inte lära sig mer om certifiering. Bortsett 
från dessa fanns inget samband mellan det egna uppskattade kunskapsläget 
och viljan att lära sig mer om certifiering.  
 
 

3.5 Den geografiska spridningens betydelse  
 
Av hela populationen valde 68 % att svara på var det egna skogsinnehavet 
var beläget geografiskt. I både distrikt Aspa och distrikt Falköping ansåg 50 
% introduktionen som mycket tillfredsställande och 50 % som ganska 
tillfredsställande (figur 8). Alla respondenter i distrikt Jönköping upplevde 
introduktionen som ganska tillfredsställande. I distrikt Hylte upplevde 20 % 
av skogsägarna att introduktionen var mycket tillfredsställande, 60 % att den 
var ganska tillfredsställande samt 20 % att den var mycket bristfällig.  
I distrikt Älmhult upplevde 17 % av skogsägarna introduktionen som 
mycket tillfredsställande, 58 % ganska tillfredsställande, 17 % ganska 
bristfällig samt 8 % mycket bristfällig.  I distrikt Kalmar upplevde 66 % av 
skogsägarna introduktionen som ganska tillfredsställande och 33 % ganska 
bristfällig. I distrikt Hässleholm upplevde 33 % introduktionen som mycket 
tillfredsställande, 33 % ganska tillfredsställande och 33 % ganska bristfällig.  
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Figur 8. Färgkoder för hur introduktionen till certifieringen upplevdes. Gul – 
mycket tillfredsställande, orange – ganska tillfredsställande, grå – ganska 
bristfälligt och blå – mycket bristfälligt.  
 
 

3.6 Virkesleverantörernas behov av förändring 
 
Av 36 respondenter svarade 83 % att de inte ville att Sydved förändrar 
certifieringsprocessen. 11 % ville se en förändring medan 6 % svarade ”vet 
ej”.  
 
Olika förslag som gavs till förändring av de som svarat ”ja” eller ”vet ej” var 
mer information och kontakt, tydligare direktiv för en långsiktighet samt 
mer information hur skogsbruksplanen fungerar.   

 
Samtliga som svarat ”ja” eller ”vet ej” (17 % av respondenterna) beträffande 
frågan om certifieringsprocessen bör förändras avsåg att vara certifierade 
även framöver. Samma respondenter svarade även att de skulle vilja lära sig 
mer om certifiering.  
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Upplevelse av certifieringsprocessen 
 

Precis som resultatet i figur 1 visar är de respondenter som upplevde den 
kortaste tiden (mindre än ca 30 min) vid introduktionstillfället minst nöjda. 
Detta borde indikera att tiden inte räcker till för den genomgång som skulle 
ge en tillfredsställelse vid introduktionstillfället.  
Det innebär att minst en timma, gärna två, kan läggas på introduktionen för 
att ge tillräckligt mycket tid till information och att svara på eventuella 
frågor. Detta då otillfredsställelsen handlade om att respondenterna inte 
upplevde någon direkt genomgång vid introduktionstillfället i kombination 
med att enbart tryckt material gavs ut. Det i sin tur tyder på en önskan om 
mer muntlig dialog med virkesköparen och att detta behovet är särskilt stor 
hos skogsägare med en lägre självuppskattad kunskapsnivå om certifiering. 

 
62 % av respondenterna hade inte fått någon dokumentation vid 
introduktionstillfället utöver själva överenskommelsen, medan övriga hade 
fått dokument gällande bland annat självverksamhet och olika checklistor 
inför medlemskapet. Ett mer likartat sätt att jobba på för virkesköparna (eller 
andra skogstjänstemän) gällande introduktionsmötena med skogsägarna 
skulle vara en möjlig väg att gå för att inte skapa en skillnad mellan 
virkesköparna ut mot skogsägarna. Detta skulle även kunna öka tilltron för 
Sydved ”ute på bygden” genom att alla får samma information och risken 
för missuppfattningar minskar.  
 
Även det faktum att Ek (2004) i sin studie kom fram till att 33 % av 
skogsägarna upplevde en skillnad i sitt skogsbrukande efter att de certifierat 
sig kan bekräfta behovet av en tydlig introduktion, även om det inte 
framgick om förändringen upplevdes som positiv eller negativ. Detta för att 
förebygga felaktiga uppfattningar kring certifiering som kan leda till ett 
missnöje hos skogsägaren.  
 
Enligt Ek (2004) var de skogsägarna nöjda med beslutet att ha certifierat sitt 
skogsinnehav. Det kan bekräftas av denna undersökning då drygt 97 % 
angav att de har för avsikt att vara certifierade även framöver. Detta trots att 
det i andra frågor belystes en otillfredsställelse. Att komma till rätta med de 
punkter som upplevdes som ganska eller mycket bristfälliga i 
certifieringsprocessen bör därmed vara av prioritet för att öka 
välbefinnandet.  
 
Keskitalo & Liljenfeldt (2014) menade att en bra kommunikation genom 
hela förädlingskedjan är viktig. Detta bekräftas i denna studie då det bland 
annat framgår att majoriteten (68 %) av respondenterna som fått 
uppdateringar i form av informationsutskick från Sydved uppskattade 
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utskicket som mycket eller ganska tillfredsställande. De två kommentarer 
som gavs var dels att man uppskattade utskicket, dels att man inte fått ta del 
av det. Detta skulle kunna tolkas som att majoriteten uppskattar 
uppdateringarna, medan missnöjdheten bland annat beror på att man inte fått 
detta utskick. Andra bakomliggande orsaker till den bristfälliga upplevelsen 
kan endast spekuleras kring då inga fler kommentarer kring detta gavs av 
respondenterna. För att inte skogsägarna ska missa några utskick skulle 
Sydved kunna se över kontaktuppgifter till skogsägarna för eventuella 
uppdateringar.  
 
 

4.2 Upplevelse bland reviderade och ej reviderade virkesleverantörer 

Det är intressant att alla respondenter som genomgått revision en eller flera 
gånger ansåg att helhetsupplevelsen var ganska eller mycket 
tillfredsställande. Motiven till detta var att revisorn var tydlig, gav råd och 
visade ett personligt engagemang samtidigt som denne ingav ett stort 
förtroende genom att ge intryck av en hög kompetensnivå. Det är antagligen 
dessa egenskaper som bör eftersträvas även i certifieringsprocessen för att 
göra skogsägarna lika nöjda på det området.  

 
Det som skulle kunna förbättras gällande revisionerna är en tydligare 
återkoppling. Detta på grund av att 22% av de som genomgått en revision 
upplevde återkopplingen som ganska bristfällig (figur 3). Återkoppling kan 
förslagsvis ske både muntligt, för direkta klargöranden och förtydliganden 
av eventuella oklarheter, och skriftligt för dokumentation och möjlighet till 
återblick vid förbättringsarbeten. Både positiv och negativ kritik kan vara av 
betydelse för att få en djupare förståelse för certifieringsarbetet. Detta leder 
förhoppningsvis till mer engagerade skogsägare då en förklaring till olika 
situationer och sakförhållanden gör dessa lättare att bearbeta. Man skulle 
kunna vända något som skogsägare eventuellt upplever som negativt till 
något som ses som givande.  

4.3 Betydelsen av motiv till certifiering 

Lidestav & Berg Lejon (2011) visade i sin studie att de ekonomiska 
incitamenten vid certifiering var viktiga för skogsägarna, vilket även 
bekräftas i denna studie där de ekonomiska motiven var de viktigaste för 55 
% av respondenterna. Detta bekräftas även av Ek (2004) som menade att 
ekonomiska incitament kan påverka skogsägare att certifiera sitt 
skogsinnehav. 

På en andra plats kom känslomässiga motiv tätt följt av miljömässiga motiv 
för certifiering (figur 2). Varför det känslomässiga motivet kom på en andra 
plats är svårt att svara på. En förklaring kan vara att certifiering ligger i 
tiden, såsom exemplet för svarsalternativet också löd. Dock är det en 
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tolkningsfråga vad som menas med känslomässigt. För någon som brinner 
för miljöfrågor kan det känslomässiga alternativet varit lika adekvat som det 
miljömässiga.  

Den egna uppskattade kunskapsnivån var högst (3,5) för de som certifierat 
sig av känslomässiga motiv. Medelvärdet för de som certifierat sig av 
miljömässiga motiv var till 3,2. Motsvarande siffra för de som angav 
ekonomin som sitt huvudsakliga motiv var 3. Detta skulle kunna visa på att 
de som är engagerade skogsägare (känslomässiga motiv) och intresserade i 
miljöfrågor (miljömässiga motiv) besitter en högre kunskap kring 
certifiering är de vars huvudsakliga motiv till certifieringen var ekonomin. 
Varför det ekonomiska motivet verkar indikera en lägre kunskapsnivå kan 
bero på bristfällig information vid introduktionstillfället. Detta eftersom de 
respondenterna även angivit att de önskade mer information i ett tidigare 
skede, däribland information om lövinslag, uppföljning och efterkontroller i 
certifieringsprocessen samt information riktad för självverksamma 
skogsägare. 

4.4 Betydelsen av kunskap om certifiering 

De respondenter som generellt var mest nöjda med det årliga utskicket var 
de som graderat sitt kunskapsläge till 5 (mycket goda kunskaper). Huruvida 
utskicket har bidragit till de goda kunskaperna är svårt att säga, dock kan det 
uteslutas att utskicket haft en negativ inverkan på det uppskattade 
kunskapsläget om certifiering. 

Ek (2004) kom fram till att skogsägarnas kunskapsnivå kan påverka 
attityden gentemot certifiering, där de med en högre kunskapsnivå antogs ha 
en positivare attityd till certifiering. Detta kan vara passande att ta tillvara på 
då 50 % av respondenterna i denna studie svarade att de ville lära sig mer 
om certifiering. Eftersom 50 % av respondenterna ställde sig positiva till att 
lära sig mer om certifiering samtidigt som 24 % upplevde 
informationsutskicket som mycket tillfredsställande bör den positiva 
inställningen till lärande hos virkesleverantörerna begagnas. En högre 
kunskapsgrad hos virkesleverantörerna torde minska risken för eventuella 
konflikter som grundats i okunskap kring certifiering. Med anledning av 
detta skulle exempelvis den upplevda ovissheten hos skogsägarna gällande 
löv, andel och brukande, kunna lösas.  

Keskitalo & Liljenfeldts (2014) teori om att virkesköparna ofta har en högre 
kunskapsnivå än skogsägarna beträffande certifiering skulle kunna bekräftas 
av denna undersökning då skogsägarna i flera frågor understryker en 
upplevd oklarhet. Dessutom kan det vara så att virkesköparna i sin arbetsroll 
anser att många saker rörande certifiering är vedertaget. I kombination med 
en stressig arbetsroll (Sörberg & Österlund, 2017) kan detta bidra till att 
information till skogsägaren lätt uteblir. 
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Det är av stor vikt att man som virkesköpare är medveten om att många av 
dagens skogsägare har andra primära arbeten, precis som Keskitalo & 
Liljenfeldt (2014) menade, och därför kanske i mindre utsträckning än förr 
inhyser samma kunskapsnivå som den äldre generationens skogsägare som 
mer frekvent hade skogsbruket som primär sysselsättning. Det skulle även 
kunna tolkas som att virkesköparen ges allt större inflytande, vilket också 
bör ligga till grund för övervägandet av en tydlig certifieringsprocess, även 
om det idag internt kan finnas tydliga riktlinjer med avseende på certifiering 
hos organisationen.  

 
4.5 Den geografiska spridningens betydelse 

Huruvida den geografiska spridningen av respondenterna har en betydelse 
för upplevelsen av introduktionen var svårt att bedöma. En högre 
svarsfrekvens hade önskats för en rättvisande bild. Av de som valde att svara 
på frågan hade majoriteten enbart svarat på kommunnivå, alltså ej 
församling, varför en mer lokal position än så ej valts att precisera. Det som 
däremot kan tydas utifrån undersökningen är att det finns respondenter på 
hela skalan från de som upplevde introduktionen som mycket 
tillfredsställande till de som upplevde den som mycket bristfällig. Således 
finns det förbättringspotential över hela verksamhetsområdet om målet är att 
alla skogsägare ska uppleva introduktionen som mycket tillfredsställande. I 
denna undersökning valde flest respondenter från distrikt Älmhult att svara, 
huruvida detta avspeglar organisationens spridning av virkesleverantörer är 
ej undersökt.  

 
4.6 Virkesleverantörernas behov av förändring 

De nyckelord som indikeras genom undersökningen är osäkerhet och 
otydlighet. I flera frågor antyds en önskan om tydlighet, gällande allt från 
andel löv som förväntas av den certifierade till en tydlig återkoppling efter 
en revision.  
 
Det är inte omöjligt att en högre andel skogsägare skulle välja att certifiera 
sig om de fick en chans till ökad kännedom kring certifiering. Detta grundar 
sig på Ek (2004) som visade att orsaker till att skogsägare inte certifierat sig 
bland annat var viljan att vara självständig, att man inte hunnit certifiera sig, 
bristande intresse samt ekonomiska orsaker. Samtidigt visar resultatet i 
denna studie att majoriteten certifierar sitt skogsinnehav just av de 
ekonomiska motiven. Huruvida de ekonomiska incitamenten för certifierat 
virke överstiger skogsägarnas eventuella kommande avsättningar i 
skogsinnehavet lämnar jag inget omdöme kring, dock kan distinkt 
information tydliggöra eventuella oklarheter. Detta skulle i sin tur kunna 
knyta ytterligare skogsägare till organisationen tack vare engagerade och 
informerande virkesköpare eller andra skogstjänstemän, vilket i sin tur 
gynnar organisationen.  
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En intern checklista att utgå ifrån för virkesköpare vid skogsägarmöten 
skulle kunna vara en åtgärd för att undvika utebliven information gentemot 
skogsägaren. Detta gärna i kombination med de andra föreslagna 
informationsmetoderna: personligt informationsmöte med t.ex. 
virkesköpare, temakväll, temadag, årligt utskick kompletterat med 
kunskapsrutor, webbkurs och inforationsutskick via e-post eller post. Av 
dessa var informationsutskick via e-post eller post samt personligt 
informationsmöte med t.ex. virkesköpare mest efterfrågat (figur 7). En 
checklista kan därmed vara högst användbar då det personliga mötet med 
virkesköparen rankades högt bland de olika alternativen.  Att låta alla få en 
chans att bredda kunskapen om certifiering kan både organisationer och 
skogsägare tjäna på genom att detta skulle kunna minska risken för olika 
missförstånd kring certifieringen.  

Genom att stämma av och kalibrera kunskapsläget och introduktionens 
tillvägagångssätt hos organisationens virkesköpare kan en fungerande och 
likartad certifieringsprocess ute hos skogsägarna ges. Denna kalibrering bör 
kan förslagsvis ske årligen eller mer frekvent genom exempelvis interna 
diskussionsmöten. Vid dessa möten skulle en standard eller, som tidigare 
nämnts; checklista, kunna sammanställas som innefattar de punkter som 
virkesköparna tycker är mest relevanta för en långsiktigt fungerande 
gruppcertifiering av skogsägare. Förslagsvis bör denna innehålla 
klargöranden av de vanligaste missförstånden gällande certifiering. Eftersom 
de skogsägare om certifierat sig av ekonomiska motiv var den grupp som till 
störst del angav att det fanns saker de velat veta i ett tidigare skede bör fokus 
ligga där. Introduktionen bör vara objektivt informativ, utan att trycka för 
mycket åt de ekonomiska incitamenten som ”lockmedel” då dessa i ett 
senare skede verkar leda till mindre nöjda virkesleverantörer.  

Av 36 respondenter svarade 83 % att de inte ville att Sydved förändrar 
certifieringsprocessen och kan således tolkas som att de är ganska nöjda med 
den nuvarande. 60 % av respondenterna som svarade att de inte ville att 
Sydved förändrar certifieringsprocessen önskade inte heller lära sig mer om 
certifiering. 40 % av de som svarade att de inte ville se en förändrad 
certifieringsprocess ville däremot lära sig mer om certifiering.  Eftersom 50 
% av alla respondenter svarade att de ville lära sig mer kring certifiering bör 
fokus ligga på komplettering och utveckling av kunskapsspridning.  

De respondenter som önskade en förändring i certifieringsprocessen svarade 
även att de avsåg att vara certifierade framöver. Att vårda dessa 
virkesleverantörer genom att exempelvis välja kommunikationskanaler som 
dessa önskat för informationsutskick kan vara en god gest för att visa ett 
engagemang att tillfredsställa uppkomna önskemål samtidigt som det visar 
en lyhördhet från organisationens håll.  

Ett tillvägagångssätt för att nå ut till så hög andel skogsägare som möjligt är 
att dels hålla kontaktuppgifter uppdaterade liksom att föra ut information via 
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flera olika kommunikationskanaler.  För att hålla kontaktuppgifter 
uppdaterade kan ett utskick göras där skogsägarens kontaktuppgifter 
efterfrågas. Förslagsvis bör detta göras med en extra god ton gärna med 
motivation i någon form där skogsägaren känner att denne får ut något av 
det, alternativt inser nyttan av att hålla organisationen uppdaterad med sina 
kontaktuppgifter.  

De kommunikationskanaler som kan användas är exempelvis post, e-post, 
intranät, tidsskrifter och olika sociala medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Instagram, Youtube, Flickr, Yammer, Skype etc.). 

För att nå ut till så många skogsägare som möjligt bör detta ske på det vis 
som skogsägarna önskar. Det faktum att flera olika informationskanaler 
fanns på önskelistan bör ej förbises, även om de högst rankade förslagen 
givetvis bör prioriteras. Detta för att inte förbise den grupp som önskade 
andra kanaler, vilket kan leda till en större svacka i kunskapsläget hos olika 
skogsägare. En jämn kunskapsnivå är önskvärd då det underlättar för 
virkesköparna att hitta en lagom avancerad informationsnivå vid 
introduktionen till certifieringen, även om man givetvis bör ha i åtanke att 
alla är individer och har olika grad av kunskap och intresse för certifiering.  

Att temakvällar och temadagar var önskvärda kan tyda på engagerade 
skogsägare som gärna får information i grupp. Kanske är det den sociala 
faktorn att kunna umgås, småprata och träffa andra skogsägare som inverkar, 
kanske är det en äldre generation som inte är lika insatta i tekniska 
hjälpmedel. I vilket fall som helst torde det finnas en nytta i att kombinera 
olika sätt att nå ut med information till skogsägarna för att inte tappa någon 
skogsägarkategori. 

I kombination med en välutvecklad certifieringsprocess som fungerar 
likadant över hela organisationens verksamhetsområde bör fortbildningar 
och uppdateringar gällande certifiering ske ut mot skogsägarna genom olika 
kommunikationskanaler. Detta eftersom det, återigen, i resultatdelen visat 
sig att många av skogsägarna ställer sig positiva till att bredda sin kunskap 
kring certifiering.  

 
4.7 Metoddiskussion 

För vidare studier bör en högre svarsfrekvens uppnås för att säkerställa att 
resultatet blir representativt för populationen. I detta fall är det osäkert varför 
svarsfrekvens blev relativt låg. En förklaring kan vara att kontaktuppgifter 
för utskicket av enkäterna, både via e-post och post, varit inaktuella varför 
dessa bör ses över i ett tidigt skede av undersökningen. En annan förklaring 
till den låga svarsfrekvensen kan vara att den våg av falska meddelanden för 
bedrägerier som sker i omvärlden idag både via både post och tekniska 
kanaler, gör personer skeptiska till oväntade försändelser. Ytterligare en 
förklaring kan vara att ett missförstånd under arbetets gång, vilket ledde till 
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att enbart de som fick enkät via e-post fick en påminnelse att svara. Om 
påminnelse även skickats ut via post skulle svarsfrekvensen kunnat vara 
något högre.  

Studiens reliabilitet kan ha påverkats av metodvalen. Eftersom Excel 
använts som instrument och därigenom har de slumpmässiga urvalen skett 
kan metoden tyckas vara relativt reliabel, i kombination med en enkel och 
neutral enkät. Att studien skett utan mänskliga faktorers inverkan i form av 
kroppsspråk, tonläge och andra reaktioner som lätt sker via en personlig 
intervju kan också anses bidra till en relativt hög reliabilitet. Däremot hade 
vissa frågor kunnat förtydligas som obligatoriska för att nå en högre 
svarsfrekvens för enskilda frågor, och därmed ett mer representativt svar och 
högre reliabilitet. 

En hög validitet har strävats efter under hela arbetets gång genom att 
använda trovärdiga och aktuella källor som hör ämnet till. Givetvis finns 
alltid mer och att inhämta på både ett bredare och djupare plan. I relation till 
den tid som gavs för detta arbete inhämtades den kunskap som ansågs 
nödvändig samt en del översiktlig läsning inom ämnet.  

Den fråga som kunde ställt annorlunda var ”I vilken kommun och 
församling finns ditt skogsinnehav?”. Detta genom att dela upp den i två 
frågor, en fråga om i vilken kommun skogsinnehavet fanns och en fråga om 
i vilken församling skogsinnehavet fanns. Då kanske en högre svarsfrekvens 
gällande mer exakt lokalisation (församling) kunnat undersökts.  

Resultatet av detta arbete kan tänkas vara användbart även för andra 
organisationer som är i startgroparna eller vill utveckla sitt tillvägagångssätt 
gällande certifiering eller andra processer där ett avtal mellan organisation 
och kund ska gälla. En intressant studie hade varit att undersöka hur andra 
organisationer genomför certifieringsprocessen. Därigenom hade eventuella 
skillnader kunnat jämföras samtidigt som det skulle ge en möjlighet att 
uppmärksamma och ta tillvara på eventuella lärdomar. 

 
4.8 Slutsats 

Certifieringsprocessen upplevs av virkesleverantörerna som relativt bra. 
Däremot finns förbättringspotential på flertalet punkter. 

Målet bör vara att utveckla en certifieringskultur där hänsyn tas i alla led, 
med budskapet ”kedjan är inte starkare än sin svagaste länk”. Detta skulle 
kunna uppnås genom att börja i den del av kedjan som har störst kontakt 
med skogsägarna, alltså virkesköparna (eller andra skogstjänstemän). 
Genom att få virkesköparna att använda sig av en checklista eller liknande 
med vad som bör gås igenom vid certifieringsintroduktionen ges samma 
information ut till samtliga skogsägare. För att sedan ge uppdateringar 
gällande certifieringen eller uppdatera kunskapsnivån hos skogsägarna bör 
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olika kommunikationskanaler användas för att inte tappa någon kategori. 
Genom detta ges möjlighet att hålla skogsägarna med rätt information. Om 
alla berörda parter i certifieringsprocessen är medvetna om de rättigheter 
skyldigheter som förväntas i ett certifierat skogsbruk kan en minskad risk för 
missförstånd nås.  
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BILAGA 1  

Enkätintervju på uppdrag av Sydved, angående certifiering 

Hej! 

Jag heter Ida Sonne Lehnberg och läser sista året på 
Skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som avslut på 
denna treåriga utbildning ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. 
Detta genomför jag nu, i form av en enkätundersökning, på uppdrag av 
Sydved. 

Syftet med enkätundersökningen är att beskriva Sydveds certifieringsprocess 
för PEFC och FSC samt hur certifieringsprocessen upplevs av er 
virkesleverantörer. Målet är att ta fram underlag för att åtgärda eventuella 
brister i certifieringsprocessen. 

Enkäten innehåller 27 frågor och tar ca 15 minuter att svara på. Detta gör du 
genom att svara på frågorna nedanför eller genom att klicka dig vidare på 
”Fyll i på Google formulär”. Du kryssar för det alternativ som stämmer bäst 
överens med din upplevelse. Enbart ett alternativ kryssas för, om inget annat 
anges i frågan.  

Vänligen besvara enkäten senast 2018-03-28 

Ditt deltagande är värdefullt!  
Ditt deltagande i enkätundersökningen är mycket värdefullt, men du avgör 
själv om du vill medverka eller inte. Alla svar är viktiga för att vi ska få 
tillförlitliga och användbara resultat. Ditt deltagande är anonymt och dina 
svar är skyddade. Resultatet av undersökningen redovisas endast aggregerat 
i tabeller och diagram och uppgifter om enskild person kan aldrig utläsas.  

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

Ida Sonne Lehnberg, programstudent Skogskandidatprogrammet, 
institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet, 
il222ge@student.lnu.se 
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BILAGA 2  

Enkätundersökning 

1. Hur upplevde du introduktionen till certifieringen?  

(I introduktionen går du som markägare och någon från Sydved genom ett 
antal dokument som handlar om certifieringskraven. I en 
certifieringsöverenskommelse införs nyckeldata om fastigheten. Därefter 
undertecknas överenskommelsen av båda parter) 

 

 Mycket tillfredsställande 

 Ganska tillfredsställande 

 Ganska bristfällig 

 Mycket bristfällig   

 

2. Om du upplevde introduktionen till certifieringen ganska eller mycket 

bristfällig, vad var orsaken/orsakerna till det? 

 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. Ungefär hur lång tid uppskattar du att det tog att genomföra 
certifieringen när Sydved besökte dig?  

 

 Mindre än 30 minuter 

 Ca 1 timma 

 Mer än 2 timmar 

 

4. Fick du någon övrig dokumentation om certifieringen utöver själva 
överenskommelsen vid certifieringstillfället? 

 Ja  

 Nej 

 

5. Om ”Ja”, kan du ge något/några exempel? 

 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

6. Vilket var ditt huvudsakliga motiv till att certifiera skogsinnehavet? 

 

� Ekonomiskt motiv (fick bättre betalt) 

� Miljömässigt motiv 

� Känslomässigt motiv (t.ex. magkänsla, ligger i tiden osv) 

� Annat motiv. Ange vad: 
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

7. Är det något annat du önskar fått veta om certifieringen i ett tidigare 
skede? 

 

� Ja 

� Nej 

 

 

8. Om ”Ja”, vad? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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9. I vilken kommun och församling finns ditt skogsinnehav? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

10. Sydved skickar varje år ut information om medlemskapet i 
certifieringsparaplyet. Vad tycker du om utskicket? 

 

� Mycket tillfredsställande 

� Ganska tillfredsställande 

� Ganska bristfälligt 

� Mycket bristfälligt 

� Jag har inte uppmärksammat detta utskick 

 

 

11. Om du upplevde utskicket som ganska eller mycket bristfälligt, vad var 
orsaken/orsakerna till det? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

12. Hur skulle du bedöma dina kunskaper om PEFC- och FSC-certifiering? 

 

Mycket dåliga                                                 Mycket goda 
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13. Skulle du vilja lära dig mer kring certifiering? 

� Ja 

� Nej 

 

14. Om du svarade ”Ja”, hur skulle du vilja att en sådan utbildning ser ut? 
Här kan du välja ett eller flera alternativ. 

� Informationsutskick via e-post eller post 

� Temadag (t.ex. i skogen) 

� Temakväll (t.ex. skogskväll med olika teman) 

� Webbkurs 

� Årligt utskick kompletterat med ”kunskapsrutor” 

� Personligt informationsmöte med t.ex. virkesköpare 

� Annat 

 

 

15. Om du svarade ”Annat”, hur skulle du vilja att en sådan utbildning ser 
ut? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

16. Vill du vara certifierad även framöver? 

� Ja 

� Nej 

� Kanske 
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17. Om ”Nej” eller ”Kanske” i tidigare fråga, vad är orsaken/orsakerna till 
detta? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

18. Vill du att Sydved förändrar certifieringsprocessen? 

 

� Ja 

� Nej 

 

19. Om ”Ja”, hur? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

20. Har du under din tid som certifierad genomgått en revision? (En 
revision är en kontroll hur certifieringskraven efterlevs i praktiken) 

� Ja, flera gånger 

� Ja, en gång 

� Nej 
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21. Om du genomgått en eller flera revisioner, kände du att du fick 
tillräckligt med information under revisionen? 

� Ja 

� Nej 

� Har ej genomgått någon revision 

 

22. Om du svarade ”Nej” på tidigare fråga, är det något speciellt du önskat 
att du fått veta mer om? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

23. Vad fick du för helhetsupplevelse av revisionen? 

� Mycket tillfredsställande 

� Ganska tillfredsställande 

� Ganska dålig 

� Mycket dålig 

 

24. Motivera ditt svar från tidigare fråga. Varför var upplevelsen mycket 
tillfredsställande/ganska tillfredsställande/ganska dålig/mycket dålig? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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25. Hur upplevde du återkopplingen efter revisionen? 

� Mycket tillfredsställande 

� Ganska tillfredsställande 

� Ganska dålig 

� Mycket dålig 

 

26. Motivera ditt svar från tidigare fråga. Varför var upplevelsen mycket 
tillfredsställande/ ganska tillfredsställande/ ganska dålig/ mycket dålig? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tusen tack för din medverkan! 
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