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Abstract 
Chainsaw License has been introduced to ensure quality in evaluation of the skills needed to 
work with a chainsaw. The purpose of this study is to contribute to the work done by 
strengthening the uniformity of evaluation of chainsaw license examination 
(motorsågskörkort), by first identifying how the exams are performed, and by identifying any 
deficiencies. The study is based on interviews with the examiners of the chainsaw license 
(motorsågskörkort). In the results a picture emerges of how the exams actually are carried out 
and that some parts differ from the manual in the governing documents. It is found that 
examiners, to some extent, have different views on how the test ought to be implemented and 
that some elements are not clear. The work in Säker Skog is characterized by quality and their 
determination to eliminate the factors that can lead to reduced comparability of assessment. 
The results of this study are discussed in relevant parts of the quality assurance work on 
equivalence evaluation undertaken at the school. 
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Sammanfattning 
Motorsågskörkort har införts för att säkra kvalitén i bedömning av den kompetens som behövs 
för att få arbeta med motorsåg. Syftet med denna studie är att bidra till arbetet med att stärka 
likvärdigheten i bedömningar vid examination av motorsågskörkort, genom att dels kartlägga 
hur examinationer går till, dels identifiera eventuella brister. Studien baserar sig på intervjuer 
med examinatorer av motorsågskörkort. I resultaten framträder en bild av hur examinationer 
går till i praktiken och att vissa delar skiljer från anvisningarna i styrdokumenten. Det 
framkommer att examinatorerna till viss del har olika uppfattning om hur prov ska 
genomföras och att en del moment är svårbedömda. Arbetet inom Säker Skog är dock präglat 
av kvalitetssäkring och man arbetar för att få bort de faktorer som kan leda till minskad 
likvärdighet i bedömningar. Studiens resultat diskuteras i tillämpliga delar med det 
kvalitetssäkringsarbete kring likvärdig bedömning som pågår inom skolan.  
 
 
Nyckelord: kvalitetssäkring, likvärdig bedömning, motorsågskörkort, Säker Skog 
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1 Inledning 

1.1 Kvalitetssäkring och likvärdig bedömning 
Denna uppsats utförs som ett examensarbete inom lärarutbildningen vid Karlstad Universitet. 
Arbetet handlar om kvalitetssäkring och likvärdighet i bedömning vid examination av 
motorsågskörkort. Det finns många områden där personers kompetens, kunnande och 
behörighet behöver kunna intygas. Det är andra människor som gör bedömningar och utfärdar 
eventuella intyg. Att säkra kvalitén i dessa bedömningar är viktigt. Ett område där 
bedömningssituationer är vanligt är vid betygsättning inom skolan. Skolverket arbetar med att 
stärka kvalitén genom att fokusera på likvärdig bedömning och betygsättning för de kurser 
som hålls i skolan. Inom andra verksamhetsområden där bedömning genomförs är det vanligt 
att certifikat utfärdas. Detta kan exempelvis vara i form av körkort för motorsåg. Det är viktigt 
med ett kontinuerligt arbete för att säkra kvalité och likvärdighet i bedömning för certifikaten, 
på samma sätt som detta är viktigt vid betygsättning av skolans kurser.  

1.2 Motorsågskörkort 
Motorsågsarbete är en verksamhet som har höga olyckstal. Det har länge funnits krav på att 
personer som arbetar med motorsåg ska ha utbildning och kompetens för det arbete de utför. 
Det har däremot saknats en gemensam standard för bedömning av den kompetensen, vilket 
har medfört att det har rått osäkerhet kring personers kompetens i relation till det arbete de 
utför. Det har funnits en kvalitetsbrist i kompetensbedömningen av motorsågsanvändarna. För 
att skapa en gemensam standard har ett certifikat tagits fram - motorsågskörkortet.  
 
Den organisation som har arbetat fram motorsågskörkortet heter Säker Skog. Organisationen 
har sin grund i initiativ hos Lantbrukarnas Riksförbund. Utvecklingsarbete inom Säker Skog 
sker i nära samarbete med bl.a. Arbetsmiljöverket, Skogsstyrelsen, skogsägarföreningar, 
naturbruksgymnasier och redskapstillverkare. Inom organisationen har det skapats ett nätverk 
som innefattar en stor del av den kompetens kring motorsågsarbete och motorsågsutbildning 
som finns i Sverige. Säker Skog startades med målet att utveckla arbetslivskvalitet, 
arbetsmiljö, aktivitet och lönsamhet i det självverksamma skogsbruket, bland annat genom att 
försöka sänka antalet dödsfall, olyckstal och arbetsrelaterade skador för utfört arbete med 
motorsåg. Motorsågskörkortet ska visa att innehavaren har uppnått en viss specificerad 
miniminivå avseende kompetens. Motorsågskörkort finns i flera nivåer enligt en 
trappstegsprincip från A till F, där högre nivåer visar på kompetens för mer avancerade 
arbeten. A-nivån avser arbete motsvarande vedkapning, medan B-nivån gäller trädfällning 
grund (fällning av ”normala” träd). De allra flesta motorsågsutbildningar som sker i Sverige 
siktar mot att deltagarna ska få kompetens på A- och B-nivån. (Gullberg. 2008)  

1.3 Examination för motorsågskörkort 
Säker Skog har arbetat fram dokument som anger hur examinationer ska genomföras för de 
olika nivåerna. Dessa dokument kan betecknas styrdokument och har sin grund i de regler 
som finns i Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2011) och i Arbetsmiljöverkets 
Författningssamling 2000:2 (Arbetarskyddsstyrelsen 2000). Säker Skogs dokument - 
Kvalitetssäkrad Motorsågsutbildning (KM) genom bl.a. införande av motorsågskörkort - 
(Gullberg 2007) anger på ett övergripande sätt hur examinationer ska genomföras. Det 
styrdokument som i detalj reglerar examinationer benämns Mål och prov för olika nivåer av 
motorsågskort (Gullberg 2010:1). Detta dokument anger syftet och målet med den utbildning 
som regel föregår en examination för motorsågskörkortets olika nivåer. I dokumentet Mål och 
prov för olika nivåer av motorsågskort anges alltså nivån på den kompetens som eleven sedan 
kommer att examineras för. I dokumentet finns det checklistor som ska användas för att bocka 
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av de moment som eleven har prövats i. Till detta finns det också anvisningar för hur de olika 
momenten ska bedömas. Checklistorna är detaljerade och det finns många punkter som ska 
kontrolleras för de personer som examineras. Det som ska kontrolleras är till största del sådant 
som kan mätas objektivt medan en mindre del är subjektivt i bedömningshänseende. I denna 
rapport återfinns utdrag för A-nivån i bilaga 1 och utdrag för B-nivån i bilaga 2. Det finns 
även skriftliga prov som ingår i examineringen för de olika körkortsnivåerna. Dessa prov 
består av flervalsfrågor.  

1.4 Kvalitetssäkring inom Säker Skog 
Inom Säker Skog pågår arbete med att kvalitetssäkra utbildning och examinationer. 
Kvalitetssäkring är en av grundpelarna i Säker Skogs verksamhet. Från dokumentet 
Kvalitetssäkring av Säker Skog Motorsågskörkort (Gullberg 2010:2. sida 1) är följande citat 
hämtat. 
 
”Systemet bygger på målstyrning. För att få ett körkort krävs godkända prov, som regel både 
teoretiska och praktiska. Proven är konstruerade för att ge så objektiva resultat som möjligt 
med många mätvärden etc. Detta bör ge en rimlig kvalitetssäkring av om målen uppnåtts, 
men garanterar inte kvaliteten i utbildningen.” 
 
Säker Skog arbetar framförallt med likvärdighet vid examinationer så att alla de personer som 
genomgår prov bedöms så likartat som är praktiskt genomförbart. Det innebär att 
förutsättningarna för att lyckas genomföra ett godkänt prov inte ska påverkas av när eller var 
examinationen sker, eller vem som är examinator. En viktig del i Säker Skogs arbete med 
likvärdighet vid bedömning är att alla examinatorer använder prov med samma utformning. 
Till proven finns det tydliga regler och anvisningar och examinatorn ska använda föreskrivna 
checklistor. Vidare så finns det regelverk för de examinatorer (certifierade instruktörer) som 
har behörighet att utfärda motorsågskörkort, bland annat att de ska genomgå årligt 
återkommande utbildningsdagar. För spridande av information, uppföljningsarbete och för 
examinatorernas vidareutbildning svarar systemansvariga instruktörer. Dessa systemansvariga 
instruktörer ansvarar var och en för en grupp examinatorer. Genomförda examinationer ska 
dokumenteras och elever ska fylla i utvärdering av hur kurs och prov har genomförts. 
Härigenom får Säker Skog tillgång till material för uppföljningsarbete. En arbetsgrupp, 
kvalitetssäkringsgruppen, är tillsatt för att bland annat arbeta med att kartlägga samt 
kontrollera och åtgärda eventuella kvalitetsproblem. Gruppen ska även analysera olika 
alternativ för att säkra kvalitén och föreslå åtgärder till förbättringar.  

1.5 Möjliga brister i likvärdighet vid examination av 
motorsågskörkort.  

Även om arbete pågår inom Säker Skog för att stärka likvärdigheten så finns det farhågor om 
att kunskaper bedöms olika vid examination av motorsågskörkort. I skriften Kvalitetssäkring 
av Säker Skog Motorsågskörkort (Gullberg 2010: 2) anges ett antal möjliga kvalitetsbrister. 
Där anges det att det kan vara så att examinatorer gör medvetna avsteg från de regler som 
gäller eller så kan det ske omedvetet. Exempel på omedvetna kvalitetsbrister är att 
examinatorn missar felaktiga beteenden under provet eller att man använder föråldrade 
checklistor. Andra omedvetna brister kan vara att examinatorn misstolkar eller har blivit 
felaktigt lärd hur proven skall genomföras. Exempel på medvetna kvalitetsbrister kan vara att 
examinatorn inte följer de anvisningar för bedömning som finns så att kraven på eleven höjs 
eller sänks. Det kan också vara så att examinatorn inte har haft tillgång till alla 
bedömningsregler eller checklistor eller att man avstått från att använda dessa. Det kan även 
vara så att inget prov genomförs, utan att examinatorn istället gör en helhetsbedömning 
utifrån ett utbildningstillfälle.  



3 

1.6 Kvalitetssäkring av likvärdig bedömning inom skolan  
Inom den svenska skolan pågår arbete med kvalitetssäkring av bedömning och betygsättning, 
på motsvarande sätt som Säker Skog arbetar för att säkra kvalitén vid examination av 
motorsågskörkort. Mycket skiljer i förutsättningarna mellan de olika organisationerna, men 
målen kan uttryckas på samma sätt– att stärka likvärdigheten i de bedömningar som utförs. 
Dessutom är det så att det ofta genomförs utbildning för motorsågskörkort eller andra 
certifikat inom gymnasieskolans kurser, utan att styrdokumenten för dessa kurser innehåller 
anvisningar om att utbildning ska ske mot certifikaten. Det förekommer exempelvis att lärare 
när de arbetar med målen och kraven inom Naturbrukprogrammets kurs Motor- och 
röjmotorsåg (NABT 1204 (Lpf 94)) samtidigt arbetar med målen och kraven som gäller 
motorsågskörkort nivå A. Ibland är det den undervisande och betygsättande läraren på kursen 
som också genomför examination av motorsågskörkort. Eftersom målet med 
kvalitetssäkringen är det samma för de två olika organisationerna, och att det relativt ofta är 
samma personer som arbetar inom dem, kan det vara intressant att i denna uppsats behandla 
det arbete som bedrivs för att stärka likvärdigheten inom skolan.  
 
I rapporten - Nationella kvalitetsgranskningar - (Skolverket 2000) betonas att samverkan 
mellan lärare sker i allt för liten omfattning för att uppfylla kraven på likvärdighet vid 
bedömning. I samma skrift påpekar man också att kompetensen behöver stärkas för hur 
lärarna ska göra bedömningar och sätta betyg. I rapporten - Likvärdig betygsättning i 
gymnasieskolan - (Skolverket 2009) visas det på att det råder stora skillnader mellan hur 
lärare sätter betyg på eleverna i förhållande till elevernas resultat på de nationella proven. De 
mest sannolika förklaringarna till skillnader i bedömning listas i rapporten. En förklaring är 
att lärare gör olika tolkningar av styrdokumenten, en annan är att betyg sätts på andra grunder 
än de angivna kriterierna. Det kan också vara så att läraren ger högre betyg än vad denne 
anser att eleven egentligen är värd, vilket i sig kan bero på påtryckningar eller frestelser. 
Vidare listar man i rapporten olika åtgärder för att uppnå en mer likvärdig betygsättning. 
Några exempel är ökad kompetensutveckling inom området, mer frekvent inspektion och 
granskning, och att arbeta för att utveckla ett gemensamt synsätt.  
 
Riksrevisionen anger i rapporten - Betyg med lika värde - (Riksrevisionen 2004), att det är 
viktigt att arbeta med kompetensutveckling och att ta fram informationsmaterial för att hjälpa 
lärare i arbetet med likvärdig betygsättning bland annat genom att ta fram förtydligande 
elevexempel. Det är också viktigt att arbeta med uppföljningar och kontroller av hur 
betygsättningen genomförs på lokal nivå. Riksrevisionen trycker också på att insatser på 
nationell nivå bör göras utifrån en samlad strategi. Genom att utnyttja den kunskap, de brister 
och förtjänster, som finns kring likvärdighet i bedömning inom skolan, och översätta dessa till 
Säker Skogs arbete, kan man få uppslag om var man kan leta för att hitta denna organisations 
brister. Genom att studera arbetet med kvalitetssäkring inom Säker Skog så kan man förutom 
direkta kunskaper om denna organisation också finna kunskaper som kan göra nytta i arbetet 
med likvärdig bedömning inom skolan. För skolan som organisation så handlar detta främst 
om att dra nytta av lärdomar kring Säker Skogs arbetssätt för att säkra likvärdigheten i 
bedömningar. För den enskilde läraren ligger nyttan främst i kunskaper som man kan få ur 
studier av andra personers arbetssätt och tankar kring bedömning. Många av de tankar och 
beslut vi tar påverkas av vårt omedvetna (Granér 1994). Genom studier av andra personers 
verksamhet, skapas en möjlighet till att reflektera över hur man själv fungerar. Genom att på 
detta sätt medvetandegöra den egna personens funktionssätt kan man bidra till ett mer 
konstruktivt förhållningssätt kring bedömningsfrågor.  
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1.7 Problemformulering 
Säker Skog har en tydlig struktur för arbetet med kvalitetssäkring, men ändå finns farhågor 
om att det finns kvalitetsbrister i likvärdigheten i bedömningar vid examinationer av 
motorsågskörkort. Vid kartläggning av likvärdighet vid bedömningar och betygsättning inom 
skolan har det framkommit en del brister som bör åtgärdas på olika sätt. Ett problem med 
kvalitetssäkringsarbetet inom Säker Skog är att det saknas en motsvarande kartläggning av 
eventuella brister i likvärdighet vid bedömningar, vilket kan leda till osäkerhet över vilka 
insatser som bör göras.  

1.8 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till arbetet med att stärka likvärdigheten i bedömning vid 
examination av motorsågskörkort, genom att dels kartlägga hur examinationer går till, dels 
genom att identifiera eventuella brister 

1.9 Frågeställningar 
De frågeställningar som behandlas i studien är: 
Hur går examinationer av motorsågskörkort till i praktiken och vad skiljer mellan dessa och 
anvisningarna i styrdokumenten?  
Hur arbetar examinatorer för att stärka likvärdigheten i bedömningar?  
Vilka faktorer är det som riskerar att leda till att examinationer genomförs med ej likvärdiga 
bedömningar?  

2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetoder 
Den metod för datainsamling som valdes för att kunna besvara frågeställningarna i denna 
studie är strukturerad intervju. En fördel med intervju som datainsamlingsmetod är att 
informanten förutom enklare information även kan lämna detaljerade beskrivningar. 
Härigenom kan intervjuaren få möjlighet att utveckla en förståelse för bland annat idéer, 
lärdomar och bedömningar som informanterna har (Dovelius 2000).  
 
Intervjuerna genomfördes genom att fasta frågor ställdes, varav de flesta var öppna, medan 
det till andra fanns fasta svarsalternativ. Intervjuerna genomfördes via telefon, eftersom det 
hade varit för resurskrävande att besöka informanterna då de befinner sig över ett geografiskt 
område som innefattar stora delar av Sverige. Några fördelar med att genomföra intervju via 
telefon istället för ansikte mot ansikte är att det minskar risken för att intervjuaren påverkar 
informanten och att denne också kan känna sig friare att uttrycka sig (Dovelius 2000). Å 
andra sidan finns det risk att man förlorar en del information som annars hade kunnat utläsas 
av kroppsspråk etcetera.  
 
Boken, Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson 2006), har fungerat som stöd vid val 
av metod och vid utformning av frågor. Bland annat har hänsyn tagits för att försöka forma 
intervjun så att inga åsikter påtvingas informanten. Denne har också informerats om vikten att 
svara så sanningsenligt som möjligt. Vidare har spegling, det vill säga att återge den 
intervjuades svar vid öppna frågor, använts för att dels säkerställa att man har uppfattat svaren 
korrekt och för att ge extra utrymme till informanten att utveckla svaret. I intervjuerna av 
examinatorerna fanns inslag av kvalitativa delar, då följdfrågor användes för att kunna 
utveckla vissa svar (Trost 2010).  
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Frågorna formulerades utifrån studiens frågeställningar och den förkunskap som framkommit 
vid kartläggning av skolans arbete kring likvärdighet i bedömning. Val av frågor har också 
gjorts utifrån författarens egna erfarenheter av examinationer av motorsågskörkort, främst 
som examinator men också som elev, och härigenom vilka delar som kan vara lämpliga att 
kartlägga. I intervjuerna med examinatorer ställdes förutom frågor om ett specifikt 
examinationstillfälle även allmänna frågor om Säker Skogs kvalitetssäkringsarbete. De 
underlag med frågor som användes i intervjuerna återfinns i bilaga 4. Frågorna formulerades 
för att passa för muntlig uppläsning. Intervjufrågorna och upplägget testades genom att en 
provintervju av en examinator genomfördes. Svaren från denna intervju användes inte som 
resultat i studien. Den examinator som deltog i provintervjun bidrog också genom att lämna 
synpunkter på de planerade frågorna.  

2.2 Alternativa datainsamlingsmetoder 
Alternativa datainsamlingsmetoder hade kunnat vara att använda enkät eller att studera 
examinationer direkt på plats. Den viktigaste orsaken till att inte välja enkät som 
datainsamlingsmetod till denna studie är att det då skulle saknas möjligheter till klargörande 
följdfrågor. Att studera examinationer direkt på plats kunde vara en metod som kunde ge bra 
underlag för att besvara frågeställningarna. Dock är besök resurskrävande både i tid och i 
ekonomiska omkostnader. Detta beror på att man för ett lämpligt urval för att beskriva Säker 
Skogs verksamhet också täcker in examinationer spridda över ett stort geografiskt område, 
vilket skulle medföra många och långa transporter. Därför har det inte funnits möjlighet till att 
genomföra besök inom ramen för denna studie. Ytterligare ett hinder för att kunna genomföra 
besök, är att det i dagsläget inte finns något system där planerade examinationer registreras i 
förväg av Säker Skog. Registrering sker först i efterhand av genomförda examinationer. En 
nackdel med att studera examinationer genom att göra besök, är att den kontext som 
examinationen ingår i, påverkas i och med besöket, varvid de delar som man önskar studera 
också riskerar att ändras. För att få bästa möjliga material att bearbeta kunde det ha varit 
lämpligt att kombinera datainsamlingsmetoder, exempelvis genom att både göra besök av 
examinationer och genomföra intervjuer. Att utöka studien till att även innefatta de personer 
som examinerats hade varit aktuellt om mer tid hade stått till förfogande. Men jag har alltså 
valt att genomföra intervjuer av examinatorer via telefon, då denna metod ger möjlighet att 
kombinera en rimlig resursinsats med inhämtande av information för inblick och förståelse 
kring likvärdighet i bedömning av motorsågskörkort.  

2.3 Procedur 
Intervjuerna genomfördes via telefon av Johan Emanuelsson under perioden 2011-05-06 till 
2011-05-09. De intervjuade kontaktades genom att de blev uppringda, informerades om 
studiens bakgrund och syfte, tillfrågades om de var villiga att ställa upp på att bli intervjuade 
och om det kunde ske omedelbart eller om det passade bättre att vänta. Till denna inledande 
information användes en i förväg upprättad mall. Denna mall återfinns i bilaga 3. Vissa på 
förhand kända uppgifter hade registrerats, som namn på informanten samt datum och plats för 
examinationen. Alla tio tillfrågade examinatorer ställde upp på intervjun. Svaren från de 
intervjuer som genomfördes registrerades med hjälp av papper och penna. För varje 
intervjutillfälle användes ett eget pappersdokument med de frågor som skulle användas i 
intervjun. Direkt efter en genomförd intervju lästes pappersdokumentet igenom för att 
komplettera de anteckningar som då uppfattades som oklara. För att avidentifiera 
informanterna men för att ändå kunna hålla isär de lämnade uppgifterna från de olika 
personerna tilldelades de en kod i form av bokstäver från A till J.  
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2.4 Urval 
De examinationer som studerades är sådana som har varit lyckade, på det sätt att de har lett 
fram till motorsågskörkort nivå A och B. Detta urval skedde därför att A och B är de 
vanligaste examinationsnivåerna. Det är också så att det endast är de examinationer som lett 
fram till motorsågskörkort som finns registrerade av Säker Skog.  
 
Urvalet av informanter skedde 2011-04-27 och gjordes av en administratör på Säker Skog 
utifrån den datalista som innehåller information om alla genomförda examinationer som lett 
fram till körkort. Första steget i urvalet var, att med en slumpgenerator, sortera de 163 
registrerade examinatorerna i slumpmässig ordning. Motivet till att utgå från listan över alla 
Säker Skogs examinatorer är önskan att täcka in eventuella skillnader som kan finnas över 
landet och att få en så rättvis bild av Säker Skogs verksamhet som möjligt. Därefter rensades 
materialet så att endast de examinatorer återstod som har registrerat att de har genomfört 
examinationer på både A- och B-nivå under perioden 2010-08-01 till 2011-03-31. Bland de 
kvarvarande examinatorerna utsågs de 10 som slumpmässigt placerats först vid sorteringen att 
ingå i studien. Om någon av dessa av någon anledning inte hade kunnat delta, skulle 
ytterligare en examinator utses till att ingå i studien. Även detta skulle ha skett enligt den 
turordning som sorterats fram tidigare. Om det under studiens gång visade sig att flera 
personer medverkat som examinatorer vid det aktuella examinationstillfället så kontaktades 
de för att kunna ställa kompletterande frågor. Detta skedde i ett fall.  

2.5 Etik 
Studien genomfördes enligt de forskningsetiska riktlinjer som finns presenterade i 
Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (Hermerén 2011). Deltagarna informerades 
muntligt om att intervjuerna var frivilliga och att de kunde avbryta dem närhelst de önskade. 
Vidare presenterades bakgrunden och syftet med studien samt att uppgifter om informanterna 
behandlas konfidentiellt. Ingen av informanterna var under 18 år.  

2.6 Validitet 
Undersökningen syftar till att kartlägga hur examinationer går till och att identifiera 
eventuella brister. Detta går att göra på olika sätt vilka alla har sina för- respektive nackdelar. 
Den information man får från intervjuer blir filtrerad, genom att de upplevelser och minnen av 
verkligheten som informanterna refererar till, sorteras genom att de ingår i en kontext. Denna 
kontext varierar från person till person och över tiden. Att få en fullständig kartläggning av 
hur examinationer går till i praktiken blir därför omöjlig. Det är informanternas uppfattning av 
hur examinationerna gick till som återspeglas. Men däremot kan intervjuerna ge en bild som 
någorlunda väl stämmer överens med den praktik som avses. Genom att ställa fler frågor så 
hade en mer heltäckande bild av hur examinationer går till kunnat ges. 

2.7 Reliabilitet 
De examinationstillfällen som intervjuerna refererar till är tidsmässigt spridda över året 
medan intervjuerna utförts under en relativt begränsad tidsperiod. Detta medför att ganska 
lång tid har förflutit mellan en del examinationer och intervjutillfället. Det finns risk att delar 
av minnesbilden har förändrats eller försvagats med tiden. Däremot så ger den relativt korta 
tidsperiod som intervjuerna har genomförts under och att intervjuerna har genomförts med 
fasta frågor och av en person bra förutsättningar att intervjuerna har genomförts med hög 
likvärdighet. Dokumentation av intervjuerna genom att göra anteckningar som kompletterats 
direkt efter genomförandet ger en relativt hög tillförlitlighet men den hade antagligen kunnat 
höjas ytterligare om intervjuerna hade spelats in. Att urvalet av informanter har skett utifrån 
den instruktörslista som Säker Skog förfogar över medför att ett liknande urval kan ske igen 
vid eventuella kommande undersökningar.  



7 

3 Resultat 

3.1 Hur går examinationer av motorsågskörkort till i praktiken och 
vad skiljer mellan dessa och anvisningarna i styrdokumenten? 

Fråga nummer 1 till 9 ställdes för att besvara frågeställningen - Hur går examinationer av 
motorsågskörkort till i praktiken och vad skiljer mellan dessa och anvisningarna i 
styrdokumenten?  
 
I tabell 1 är uppgifter från frågor 1 till 9 sammanställda. Dessa frågor har i tabellen 
sammanställts så att de besvaras med ja eller nej. I vissa fall var informantens svar formade så 
att de var svåra att kategorisera som entydigt ja eller nej. Till dessa svar har därför fogats 
kommentarer. Om examinatorn har haft tillgång till något material, som exempelvis checklista 
eller mätinstrument (fråga 5 och 9), men att det inte har funnits lättillgängligt på grund av att 
det har legat kvar i en bil eller motsvarande, har detta registrerats med ett ”Nej”. I dessa fall 
har kommentar lagts till med lydelsen ”Tillgång till”. En av examinatorerna hade svårt att 
fullständigt referera till det provtillfälle som åsyftades i frågorna. I detta fall så menade 
uppgiftslämnaren att han brukar genomföra många examinationer och alla görs på i stort sett 
samma sätt. Därför svarade han på frågorna utifrån hur han brukar göra examinationer istället 
för till ett specifikt tillfälle.  
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Tabell 1. Förteckning över hur examinationer av motorsågskörkort A och B genomförs  
Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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A Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
B Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej* Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej* 
C Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
D Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 
E Ja Ja Ja Ja Nej* Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
F Ja Ja Ja Nej* Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
G Ja Ja* Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
H Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej 
I Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
J Ja Nej Nej* Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

Σ Ja 9 8 7 9 9 7 5 7 9 8 5 10 7 6 9 8 8 10 4 
 
Förklaringar till tabellen: 2 G Studiecirkel med en dags instruktion av examinatorn, 3 J Två 
examinatorer, en genomförde A- den andre B-provet, 4 F Har checklista lättillgängligt, 5 E 
Tillgång till, 7 G Ser till att stocken ligger någorlunda stilla, 8 B Någon elev anvisades ett träd 
medan andra fick välja mellan några, 9 B Tillgång till. 
 
Fråga 1, 2 och 3 – Är det examinatorn som har hållit i föregående utbildning? 
Med fråga 1, 2 och 3 görs ett försök till att besvara efterlevnaden av följande stycke, som är 
hämtat ur skriften; Kvalitetssäkrad Motorsågsutbildning (KM) genom bl.a. införande av 
motorsågskörkort (Gullberg 2007) ”Av praktiska skäl har certifierad instruktör rätt att 
examinera egna elever. Det är dock önskvärt med ”rotation” både inom och mellan 
utbildningsföretag så att instruktörer undviker att examinera egna elever.” (sid. 1). Som 
framgår av tabell 1 så är det vanligast att den som examinerar också har hållit i utbildningen 
(fråga 2). Examinator C anger att de har varit två personer som både har hållit i utbildningen 
och i examinationen. Att två personer delar på de aktuella examinationerna gäller också för 
examinatorerna C och J.  
 
I ett fall (examinator J) så framkom det att delar av examinationen (A-provet) hade 
genomförts av en person som inte innehade examinationsrätt för denna nivå. Denna person är 
dock väl insatt i Säker Skogs arbete och får, utifrån intryck av intervjuerna, anses ha relativt 
god kunskap och erfarenhet av examination av motorsågskörkort. Men det är ändå ett tydligt 
avsteg från viktiga principer i Säker Skogs arbete. (Gullberg 2007); ”Prov för godkännande 
får endast genomföras med certifierad instruktör” (sid. 1).  
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Fråga 4 – Användes checklistor? 
I styrdokumentet (Gullberg 2007) anges att det är ”Obligatoriskt med mätningar, 
bedömningar och dokumentering vid provtillfället” (sid. 2). Jag tolkar det som att checklistor 
ska användas vilket de allra flesta examinatorer gör (tabell 1). Den examinator (F) som angav 
att denne inte använde checklista, menar att han alltid har listan lätt tillgänglig. Examinatorn 
använder checklistan vid behov, det vill säga om denne märker att det finns saker som 
behöver noteras. Det kan vara när eleven får anmärkningar (GMA – Godkänt Med 
Anmärkning) eller gör andra misstag. Vidare menar examinator F att han följer checklistans 
uppställning, att han i stort sett kan den utantill och att han har stor erfarenhet av 
examinationsarbete.  
 
Fråga 5 – Fanns anvisningarna lättillgängliga? 
Den examinator (E) som inte hade med anvisningarna till checklistorna menade att de hade 
kunnat hämtas (från bilen) om det skulle uppstå behov. Flera examinatorer anger spontant att 
de normalt sett inte behöver använda anvisningarna. Gullberg (2007) skriver ”Så identiska 
förutsättningar som möjligt att klara provet oavsett instruktör (samma svårighetsgrad och 
bedömningar)” (sid. 2). Anvisningarna är tänkta att hjälpa examinatorn i hur bedömningar 
ska göras och ibland kan det uppstå behov av att läsa innantill. Att ha anvisningarna lätt 
tillgängliga är viktigt för att det inte ska uppstå skillnader i bedömningssituationer mellan 
examinatorer. 
 
Fråga 6 – Hur kontrollerades filningen? 
Examinator A menar att han inte kontrollerar kedjan genom att mäta vinklar, utan att han bara 
kollar – ”att det ser bra ut utifrån filmallen”. Examinator H menar också att han inte mäter, 
utan att det räcker att okulärt besiktiga. Han nämner också att han ibland brukar tipsa eleverna 
under provets genomförande för att de ska kunna rätta till eventuella brister. Examinator E 
meddelar att en del i kontrollen av filningsresultatet är hur bra kedjan fungerar vid 
sågningsproven (”kollar hur den biter”).  
 
Den examinator (B) som angav att han ej kontrollerade filningens utförande menade att det ej 
fanns behov av detta, då han under utbildningen hade sett eleverna fila på ett riktigt sätt. Om 
det tidigare hade förekommit fel, eller om det hade gällt uppkörning utan att examinatorn 
hade medverkar i föregående utbildning, då hade han kontrollerat utförandet.  
 
I styrdokumentet Mål och prov för olika nivåer av motorsågskort 2011 (Gullberg 2010:1) står 
följande om praktiska prov; ”kontroll av en höger och en vänster tand” (sid. 2). Det finns 
ingen skrivelse som anger att hela kedjan ska kontrolleras. Däremot står det följande i 
anvisningarna till checklistan ”Om filmall används skall den användas rätt, vänd åt rätt håll 
etc.” (sid. 11).  
 
Fråga 7 - Hur var stocken riggad? 
Examinatorerna redovisar många olika sätt som de har riggat stockarna på för A-provets 
sågningsmoment. Det förekommer att stock är fastspänd i sågbock, att den ligger i välta, på 
underlag av stockar med sågade spår, eller att stock ligger på enkelt underlag men där 
examinator håller fast stocken. De olika lösningarna är anpassningar till lokala förutsättningar.  
 
De två examinatorer (A och C) som i tabell 1 är registrerade för att inte ha stock i våg menar 
att det får bli som det blir när man riggar stockarna. Vidare menar båda att det speglar 
verkligheten att stockarna lutar lite. En av dessa examinatorer meddelar dessutom att det kan 
vara bra med en del lutning, för att det gör provet lite svårare, vilket är eftersträvansvärt. Två 
andra examinatorer anger att de försöker få stocken i våg men att det ej är så noga om det 
lutar lite.  
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I checklistan för A-provet (Gullberg 2010:1) anslås följande under förutsättningar – ”… stock 
som ligger stadigt fastspänd i t.ex. en vedbock.” (sid. 10). Hur stockar riggas varierar relativt 
mycket mellan examinatorerna. Det är utifrån svaren svårt att avgöra hur väl stockarna har 
varit fixerade. I ett fall verkar inte kravet i förutsättningarna vara uppfyllt då examinator G 
nämner att ”stocken ligger någorlunda still”.  
 
Det är större skillnad i praktiken kring frågan om stockarna ligger i våg eller inte. Det ställs 
heller inget krav i förutsättningarna att stocken ska ligga i våg. Däremot står det följande i 
anvisningarna (bilaga 1). ”Skevhet i stock efter sista kap högst 15 % av diametern.” Vid 
högre avvikelse så ges underkänt. Om stocken lutar torde risken för underkänt i detta 
sågningsmoment öka relativt kraftigt vilket kan ge minskad likvärdigheten i bedömningarna.  
 
Fråga 8 - Hur skedde val av träd 
Det var stor spridning mellan examinatorerna i hur val av träd skedde. I styrdokumenten finns 
det heller inget fastslaget kring om träden ska anvisas eller får väljas fritt av eleverna. 
Däremot så står det i checklistan för B-provet (Gullberg 2010:1) under förutsättningar; ”Ett 
friskt, relativt rakt träd med 20-30 cm diameter i brösthöjd” (sid. 14). Uppgifterna från 
intervjuerna ger inga svar om dessa krav blir uppfyllda eller inte. En examinator menade att 
det kan vara tänkbart att se över reglerna så att träd i normalfallet ska anvisas. Detta skulle då 
medföra att det uppstår ett slumpmoment för eleven, så att denne inte kan specialisera sig på 
en viss typ av träd (klena eller grova). Ytterligare en examinator meddelade att träd alltid ska 
anvisas, och att detta var viktigt. Utifrån examinatorernas svar så verkar det ofta vara de 
lokala förutsättningarna (tillgång på lämpliga träd etc.) som avgör om eleven får välja fritt 
eller om träd anvisas.  
 
Fråga 9 – Vilka mätredskap medfördes under B-provet 
I dokumentet - Kvalitetssäkrad Motorsågsutbildning (KM) genom bl.a. införande av 
motorsågskörkort (Gullberg 2007) – är följande krav uppställt för examinatorer ”Obligatoriskt 
med mätningar” (sid. 2). För att kunna utföra dessa mätningar så krävs ett flertal 
mätinstrument. Det finns dock inte angivit vilka mätinstrument som ska användas. Vissa av 
mätinstrumenten kan betraktas som att de överlappar varandra i funktion, medan andra 
kompletterar varandra. Examinator H nämnde att han brukar försöka ha med mer 
mätinstrument än vad han hade vid det efterfrågade tillfället. Att det saknades material i detta 
fall berodde på att han hade glömt att ta med det.  
 
Huggarmåttband. Alla de intervjuade examinatorerna hade med huggarmåttband. Detta 
mätinstrument används främst i momentet med fällriktning. I detta moment sätts en markering 
ut på 15 m avstånd från trädet och sedan ska detta fällas så nära som möjligt. Sedan mäts 
avståndet mellan markeringen och den fällda stammen. Båda dessa mätningar fungerar väl att 
göra med huggarmåttband. I checklistan för B-provet (Gullberg 2010:1) anges ”Fällriktning 
(inom 1 m från markering på 15 m för G, mer än 2 m från ger UK)”.  
 
Klave. Klaven kan användas för olika mätningar. Främst används klaven för att mäta 
diametern på det träd som ska fällas. Enligt checklistan ska träden hålla 20 – 30 cm i diameter 
vid 1,3 m höjd över marken för att de ska vara tillåtna som provträd (Gullberg 2010:1). Sedan 
ska eleven ange vilken bredd brytmånen ska ha, vilket i normalfaller är 10 % av diametern 
(Gullberg 2010:1). Spannet som är tillåtet när eleven anger brytmånsbredd är relativt stort. 
Detta medför att examinatorn troligtvis kan klara sig med enklare mätinstrument som 
exempelvis tummstock med godtagbar noggrannhet. Noterbart är, att de tre examinatorer som 
inte hade med klave, inte heller anvisade träd åt eleverna utan att dessa fick välja själva (tabell 
1, fråga 8).  
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Skjutmått. Fördelningen var relativt jämn mellan de som hade med (6), respektive inte hade 
med skjutmått (4) (tabell 1). Skjutmått är ett instrument som ger möjlighet att genomföra 
mätningar med stor noggrannhet. Det är framförallt vid olika mätningar av sågningen vid 
stubben som detta kan komma till nytta. I checklistan för B-provet (Gullberg 2010:1) anges 
exempelvis följande ”Jämnt möte undre riktskär (max 3 mm ojämnt för G, över 6 mm ger 
UK)”. Det är en kort sträcka som ska mätas vilket anger att det krävs ett instrument som på ett 
bra sätt kan mäta korta sträckor. Samtidigt anges värdet med endast en värdesiffra, vilket 
antyder att kravet på noggrannhet i mätningen inte är så stor. Olika tekniker vid användande 
av mätinstrumenten kan troligen ha större påverkan på resultaten än deras mätnoggrannhet.  
 
Tummstock/linjal. Det var endast en examinator som meddelade att han inte hade med 
tumstock, linjal eller liknande. Det kan vara så att han trots detta medförde linjal eftersom det 
normalt sett ingår i mätinstrument för vinkelmätning, vilket han angav att han medförde 
(tabell 1). Tumstock och linjal kan komma till nytta vid ett flertal mätsituationer, av bland 
annat stubben. Ett exempel på detta är vid mätning av riktskärsöppningens längd 
(brytmånslängd).  
 
Vinkelmätare. Två examinatorer medförde ej vinkelmätare. I checklistan för B-provet 
(Gullberg 2010:1) står följande angående mätning av riktskärsöppning; ”…min 60 grader för 
G, mindre än 50 grader ger UK” (G – Godkänt, UK – Underkänt) (sid. 14). Att avgöra om 
riktskärsöppningen håller angivna vinklar, torde i många fall vara svårt att göra utan att 
använda vinkelmätare.  
 
Vattenpass. Det var två examinatorer som inte medförde vattenpass. Vattenpass och 
vinkelmätare ingår ofta i ett kombinationsinstrument och det är samma examinatorer, H och J, 
som saknade vattenpass som inte hade med vinkelmätare (tabell 1). Vattenpass används 
främst då lutningen på det undre riktskäret ska fastställas. I anvisningarna till checklistan för 
B-provet (Gullberg 2010:1) visas en bild på hur vattenpass kan användas för att avgöra 
lutningen på det undre riktskäret och vilka gränser som gäller. En av examinatorerna, som 
medförde vattenpass, menade att det egentligen inte behövdes och att han aldrig använde 
vattenpasset utan att lutningen syns ändå. Att med noggrannhet avgöra om lutningen 
överstiger eller understiger de angivna gränserna torde avsevärt underlättas om vattenpass 
används, även om många fall går att bedöma ändå.  
 
Klocka. Tiden ska mätas under trädfällningsmomentet. I anvisningarna till checklistan för B-
provet (Gullberg 2010:1) står följande; Tidsåtgång över 5 min ger GMA och över 10 min ger 
UK. (sid. 16) (bilaga 2). I samma stycke står det att detta ”Normalt bör” gälla. Kort tidsåtgång 
är inte målet i sig under uppkörningen, utan regeln har tillkommit för att stävja de onormalt 
tidskrävande fällningarna, som tidigare kunde uppstå vid vissa examinationstillfällen 
(Gullberg muntligen 2011 05 02). Tiden behöver alltså inte mätas med stor noggrannhet utan 
det torde räcka med enklare klockor för detta. Flera av examinatorerna anger också att de 
använde vanligt armbandsur eller klockan i mobiltelefonen.  
 
Lasermätare. Bland de mätinstrument som tillfrågades om, så är lasermätare det som 
examinatorerna har lägst frekvens att ta med. I anvisningarna (Gullberg 2010:1) står det under 
rubriken Fällriktning ”Mäts normalt där trädet ligger, c-c avstånd pinne-stam. I undantagsfall 
där instruktören tydligt såg att trädet träffade marken inom tillåtet område, men flyttat sig ur 
tillåtet område kan ges GMA. Vid gränsfall kan riktskärsriktningen kontrolleras med laser.”  
En erfaren examinator nämnde att ”Den (lasermätaren) har jag aldrig behövt använda.” Det 
är utifrån anvisningarna inte tydligt vilka gränsfall som avses då lasermätare kan användas. I 
flera fall blir exaktheten inte heller så stor vid riktningsmätning med laser, så nyttan med detta 
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instrument vid B-prov är tveksamt för de flesta vilket avspeglas i att de flesta avstår att ta med 
det.  
 
Sammanfattning av resultaten för hur examinationer av motorsågskörkort går till i praktiken 
och vad som skiljer mellan dessa och anvisningarna i styrdokumenten  
I styrdokumenten (Gullberg 2007) anges ”Det är dock önskvärt med ”rotation” både inom 
och mellan utbildningsföretag så att instruktörer undviker att examinera egna elever.” (sid. 
1). Det är i två av de tio fallen som denna önskvärda ”rotation” uppnås.  
I styrdokumenten (Gullberg 2007) anges att; ”Prov för godkännande får endast genomföras 
med certifierad instruktör” (sid. 1). I ett fall har det framkommit att prov har genomförts av 
person utan examinationsrätt.  
I styrdokumentet (Gullberg 2007) anges att det är ”Obligatoriskt med mätningar, 
bedömningar och dokumentering vid provtillfället” (sid. 2). Det är i nio av de tio fallen som 
detta krav uppfylls genom användande av checklistor. I det sista fallet så angavs att 
checklistor används vid behov.  
I styrdokumenten (Gullberg 2007) skrivs ”Så identiska förutsättningar som möjligt att klara 
provet oavsett instruktör (samma svårighetsgrad och bedömningar)” (sid. 2). Det är i nio av 
de tio fallen som detta krav uppfylls genom att anvisningarna till checklistorna fanns lätt 
tillgängliga.  
I styrdokumenten (Gullberg 2010:1) står följande om praktiska prov; ”kontroll av en höger 
och en vänster tand” (sid. 2). Det är i sju av de tio fallen som filningen kontrolleras på detta 
sätt.  
I styrdokumenten (Gullberg 2010:1) står ”Om filmall används skall den användas rätt, vänd 
åt rätt håll etc.” (sid. 11). Det är i sju av de tio fallen som denna kontroll av filningens utförs.  
I styrdokumenten (Gullberg 2010:1) anslås följande ”… stock som ligger stadigt fastspänd i 
t.ex. en vedbock” (sid. 10). Det är i nio av de tio fallen som dessa förutsättningar uppfylls 
genom att stocken är fixerad.  
I styrdokumenten fastslås inte hur val av träd ska ske annat än att de ska uppfylla vissa 
förutsättningar. I fem av de tio fallen anvisade examinatorn det träd som skulle fällas. 
 I styrdokumenten (Gullberg 2007) anslås följande ”Obligatoriskt med mätningar” (sid. 2). I 
alla tio fall medförde examinator mätinstrument. I två av dessa fall saknades vinkelmätare och 
vattenpass, vilka bedöms som nödvändiga för att uppfylla kraven på mätning.  

3.2 Hur arbetar examinatorer för att stärka likvärdigheten i 
bedömningar? 

Fråga nummer 10 till 13 ställdes för att besvara frågeställningen - Hur arbetar examinatorer 
för att stärka likvärdigheten i bedömningar?  
 
Fråga 10 – Hur ser samverkan ut mellan examinatorer? 
Det är obligatoriskt för dem som examinerar för motorsågskörkort att delta i årliga 
instruktörsträffar (Gullberg 2007). Dessa träffar leds normalt av en person (systemansvarig) 
som ansvarar för en grupp examinatorer. Alla examinatorer svarar att de deltar i dessa 
instruktörsträffar och att de är en viktig del i samverkan för att stärka likvärdigheten i 
bedömningar. En person svarar att det hade dröjt längre än vanligt sedan den senaste träffen 
och att det nog har gått mer än 2 år. En av de intervjuade tyckte att det vore bra om träffarna 
var mer frekventa än en gång per år. Dessutom nämnde 4 examinatorer att de också brukar 
delta på ytterligare träffar som hålls för dem som är systemansvariga. Det var 8 stycken av 
examinatorerna som nämnde att de förutom de obligatoriska instruktörsträffarna, mer eller 
mindre frekvent träffar kollegor och samverkar vid exempelvis examinationer eller 
utbildningar eller på annat sätt diskuterar frågor som bidrar till ökad likvärdighet. En av de 
tillfrågade examinatorerna framförde att de fysiskt långa avstånden mellan olika examinatorer 
var ett problem för ökad samverkan.  
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Förutom fråga 10 så visar också svaren på fråga 3 hur samverkan kan gå till. Examinator C 
och D anger att det har varit två personer som har medverkat vid examinationen och att de 
därigenom har kunnat samverka.  
 
Fråga 11 – Hur söks stöd vid behov i bedömningsfrågor förutom från de skriftliga 
anvisningarna?  
Av de tillfrågade examinatorerna nämnde åtta stycken möjligheten att ringa en kollega inom 
Säker Skogs organisation för att söka stöd vid bedömning. I flertalet fall går sådana samtal till 
systemansvarige eller till Tomas Gullberg som är den person som främst har arbetat med 
framtagandet av checklistor och anvisningarna till dessa. Två av examinatorerna nämner att 
de vid möjlighet tar hjälp av en annan kollega om denna finns i närheten. Flera examinatorer 
nämner att de nu för tiden inte behöver hjälp i bedömningsfrågor. Två förklaringar ges till 
detta. Dels handlar det om att examinatorn med tiden har byggt upp kunskap kring hur 
bedömningar ska göras och dels handlar det om att anvisningarna för hur bedömningar ska 
göras har utvecklats och blivit bättre. Av de tillfrågade examinatorerna nämnde sju stycken att 
funderingar kring hur bedömningar ska göras ibland diskuteras med kollegor i efterhand på 
exempelvis instruktörsträffar.  
 
Fråga 12 – Inom vilka områden behöver examinators kompetens stärkas? 
De tillfrågade examinatorerna nämner att det inte är några stora åtgärder som behövs inom 
kompetensförstärkning. Det är fem examinatorer som nämner att de inte känner något behov 
av kompetensförstärkning. Det specifika område som flest examinatorer (3 st.) nämner att de 
behöver stärka sin kompetens inom är hur kvistningsmomentet i B-provet ska bedömas. Ökad 
kompetens för hur man ska mäta stubben är det två examinatorer som nämner. En person 
tyckte att det ibland var svårt att komma ihåg att starta tidtagningen vid B-provet. En av 
examinatorerna nämnde att kontinuerlig uppdatering kring vad som händer inom Säker Skog 
är ett viktigt för att stärka och säkra kompetensen och att detta görs bäst genom att medverka 
på träffar inom organisationen.  
 
Fråga 13 – Hur framför examinator synpunkter på exempelvis checklista? 
Alla tillfrågade examinatorer anger vägar för hur de vid behov skulle framföra idéer eller 
synpunkter på exempelvis checklistor. De flesta anger att det är kontakter med den 
systemansvarige som är aktuellt. Antingen kan detta ske direkt, eller under 
instruktörsträffarna. De examinatorer som samtidigt är systemansvariga menar att de tar upp 
denna typ av frågor på gemensamma träffar för systemansvariga, eller så kontaktar de Tomas 
Gullberg på Säker Skog som jobbar med utformningen av checklistor. I ett fall så anger en 
examinator att kontakt har tagits direkt med Tomas Gullberg istället för att framföra åsikt till 
systemansvarige. Flera examinatorer nämner att det förekommer diskussioner mellan kollegor 
om exempelvis kravnivåer eller utformning av checklistor.  
 
Sammanfattning av resultaten för hur examinatorer arbetar för att stärka likvärdigheten i 
bedömningar. 
Alla tio informanter anger att samverkan sker genom årligt återkommande instruktörsträffar 
med den systemansvarige. Fyra av det tio informanterna menade att de deltar på ytterligare 
träffar som arrangeras av Säker Skog. Det är också vanligt att samverkan sker mellan 
examinatorer på andra sätt än de arrangerade träffarna.  
Alla tio informanter anger fungerande vägar där de kan få stöd i bedömningsfrågor. Detta kan 
som regel ske direkt eller så kan bedömningsfrågor diskuteras i efterhand.  
Några av examinatorerna nämnde att det är detaljer i bedömningsarbetet som de känner att de 
behöver stärka kompetenser för. Detta gäller främst hur kvistningsmomentet ska bedömas 
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men det kan också handla om bedömning av stubben samt kontinuerlig uppdatering kring 
bedömningsfrågor inom Säker Skog. 
Alla tio examinatorer anger fungerande vägar för hur de kan framföra synpunkter om 
utformning av exempelvis en checklista. 

3.3 Vilka faktorer är det som riskerar att leda till att examinationer 
genomförs med ej likvärdiga bedömningar? 

Fråga nummer 14 till 19 ställdes för att besvara frågeställningen - Vilka faktorer är det som 
riskerar att leda till att examinationer genomförs med ej likvärdiga bedömningar? 
 
Fråga 14 – Finns det delar som behöver ändras i exempelvis checklistor? 
Flera av examinatorerna svarar nej för att senare utveckla svaret. Flera påpekar att det tidigare 
har skett många ändringar och att detta har medfört att checklistorna och anvisningarna nu är 
bra, åtminstone på A- och B-nivån. En av examinatorerna anser att A-provets 
sågningsmoment är för enkelt och att svårighetsgraden borde höjas. En examinator framförde 
att kravnivåerna i de praktiska delarna är högt ställda, men att det ändå är bra att det är så. En 
annan av examinatorerna anser att i checklistan för B-provet så borde tidtagningen få en egen 
punkt och inte registreras under användning av fällredskap. Ytterligare en synpunkt som 
framfördes angående checklistan för B-provet är att platsen för registrering av värden för 
bredd på brytmånen borde växlas så att brytmånsbredden för vänster sida gjordes till vänster 
och vice versa. En person menade att A-provets filningsmoment var problematiskt eftersom 
han menade att det verkar bedömas på relativt olika sätt av examinatorerna. Detta kunde vara 
orsak till att man borde justera och komplettera checklistor och anvisningar. En av 
examinatorerna framförde att det inte kändes bra att sågning av fällskär kan bli godkänt trots 
att stubbarna kan se dåliga ut och uppvisa brister för användning av fällredskap. Av de 
intervjuade examinatorerna var det fyra stycken som påpekade att frågorna i teoriproven för 
A- och B-nivån kunde justeras. Två av dessa examinatorer menade att det för många elever 
mer blir fråga om läsförståelse än kontroll av den kunskap som proven är till för att testa.  
 
Fråga 15 – Vad är viktigast att göra för att förbättra likvärdigheten i bedömningar? 
Av de tio tillfrågade examinatorerna var det nio som påpekade att det viktigaste som Säker 
Skog kunde jobba med var att fortsätta, eller möjligen utöka konceptet, med de träffar för 
utbildning och diskussion som redan pågår. En av dem som intervjuades tyckte att det vore 
bra att utöka träffarna så att examinatorer som lyder under olika systemansvariga skulle 
träffas oftare. Han tyckte också att ett bra sätt att stärka likvärdigheten och likriktningen 
kunde vara att Säker Skog anordnar träffar för examinatorerna direkt istället för att det ska 
göras av de olika systemansvariga. Två av examinatorerna påpekade att vikten av 
likformighet borde betonas, trots risken för att det ska uppfattas som tjatigt. En framkomlig 
väg för att öka likvärdigheten, som fyra examinatorer påpekade, är att ett kontrollsystem 
införs. Detta system skulle kontrollera att de uppställda reglerna efterlevs av examinatorerna.  
 
Fråga 16 – Finns behov av mer informationsmaterial kring hur bedömningar ska utföras? 
Av de tillfrågade examinatorerna var det fem som tyckte att det redan fanns tillräckligt med 
material, medan de fem andra tyckte att det kunde vara bra att utöka materialet på vissa 
punkter. Bland dem som gärna såg en utökning var det tre som tyckte att rörliga bilder kunde 
hjälpa till att synliggöra viktiga delar i bedömningshänseende. Ett typexempel som framförs 
då rörliga bilder kunde göra nytta är för kvistningsmomentet eftersom examinatorn då 
behöver göra bedömning utifrån subjektiva grunder. En av de tillfrågade menade att det 
antagligen behövs ett utökat instruktörsmaterial för de personer som ska introduceras till att 
bli nya examinatorer.  
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Fråga 17 – Finns det fall där det i efterhand har känts som om bedömningar har gjorts 
felaktigt? 
Av de tillfrågade examinatorerna så var det tre som menade att de inte kunde dra sig till 
minnes något examinationstillfälle som de i efterhand tyckte att de hade bedömt fel. De övriga 
sju menar att det mer eller mindre ofta uppstår gränsfall som man i efterhand kan fundera över 
om man har tagit rätt beslut för. Sex av dessa examinatorer menar att funderingarna då går åt 
båda håll så att vissa elever kanske har bedömts för hårt medan andra borde ha underkänts. En 
av examinatorerna menar att de tillfällen då han i efterhand har funderat över en examination 
så handlar den om att han har gjort en för ”snäll” bedömning. En av de examinatorer som 
menar att utförda bedömningar i efterhand kan kännas både för snälla och för stränga menar 
att det känns bättre när man kanske har bedömt lite hårt – ”eleven kommer tillbaka och är 
bättre” (till omprovstillfället). Fyra av de tillfrågade examinatorerna menar att det ibland 
uppstår ett motsatsförhållande mellan det intryck examinatorn får av eleven och vad resultaten 
från mätningar vid proven visar. Även här kan skillnaden i intryck och de faktiska 
mätresultaten gå åt olika håll så att vissa elever överraskar positivt och andra negativt. En 
examinator menar att när en relativt sett duktig elev uppenbart har haft otur och ”råkat hamna 
på fel sida gränsen” så kan den släppas igenom”. Denna examinator anför att det är viktigt att 
detta inte får sker uppenbart, för att undvika risken för minskad trovärdighet för examinatorn 
och för Säker Skog. 
 
Fråga 18 – Har hot eller påtryckningar förekommit? 
Av de tillfrågade examinatorerna så var det en som rapporterade att han hade blivit utsatt för 
ett mutförsök för att en elev skulle bli godkänd och få motorsågskörkort. En annan av 
examinatorerna nämnde att han hade blivit utsatt för övertalningsförsök men utan att något 
hot hade förekommit. Tre av examinatorerna nämnde att det händer att elever blir arga och 
förbannade när de blir underkända. Två av dessa examinatorer nämner att vissa elever då 
påpekar att de borde ha blivit godkända. En examinator nämner att dessa påpekanden ibland 
har skett ”med hårda ord”. En av examinatorerna nämner att det ibland kan uppstå problem 
vid upphandling av utbildningar där examination av körkort ingår. Av okunskap kan det vara 
så att de som köper en utbildning tror att eleverna automatiskt kommer att få 
motorsågskörkort. Denna examinator menar också att det är viktigt att det aldrig får vara ett 
konkurrensmedel mellan olika utbildare genom att vid upphandling garantera att 
motorsågskörkort ingår i utbildningen. Tre av examinatorerna nämner att det är bra att vid 
kursstart, minska förväntningarna hos deltagarna genom att påpeka att det är svårt att bli 
godkänd och att långt ifrån alla brukar bli det.  
 
Fråga 19 – Behöver elev göra om hela prov om endast delar har misslyckats? 
Tre av de tillfrågade examinatorerna anser att om prov har misslyckats så ska hela provet 
göras om för att elev ska kunna godkännas. Två av dessa påpekar att det är så som reglerna är 
skrivna. En av dessa examinatorer nämner att en eventuell regeländring kan diskuteras. De 
övriga sju anser att elever kan göra om delar av prov. Det står inte tydligt uttryckt i 
styrdokumenten att hela prov ska göras om vid misslyckande. Vilka delprov som 
examinatorerna tycker att elever kan göra om vid misslyckande varierar. Mest frekvent är det 
att A-provets filningsmoment kan göras om eftersom det är så skilt från sågningsmomenten. 
Det är tre examinatorer som tycker att även B-provets kvistningsmoment kan vara ett delprov 
som elever kan göra om medan en av dessa även nämner B-provets fällriktningsmoment. Två 
av de tillfrågade examinatorerna, som arbetar med gymnasieelever nämner att eftersom dessa 
elever har undervisning fördelat över en längre tidsperiod är det naturligt att examinationer 
genomförs uppdelade på flera tillfällen. Det blir då naturligt att delprov görs var för sig. Detta 
gäller framför allt A-provet.  
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Sammanfattning av resultaten kring vilka faktorer det är som riskerar att leda till att 
examinationer genomförs med ej likvärdiga bedömningar. 
Av de tio tillfrågade examinatorerna: 
var det en som nämnde att en viktig del att eventuellt åtgärda är A-provets filningsmoment.  
var det fyra som anser att den språkliga utformningen av teorifrågorna bör justeras.  
var det nio som menade att det viktigaste för att förbättra likvärdigheten vid bedömningar är 
att fortsätta med träffarna för examinatorerna. 
var det fyra som nämnde att ett kontrollsystem kunde vara en möjlig väg att förbättra 
likvärdigheten. 
var det tre som tyckte att en informationsfilm kunde vara lämpligt att fram för hur bedömning 
av kvistning ska göras. 
var det en som nämnde att det kunde vara lämpligt med ett utökat informationsmaterial för 
nya examinatorer.  
nämner sju att det ibland uppstår gränsfall vid bedömningar om en person ska bli godkänd 
eller inte.  
var det fyra som påpekade att det ibland uppstår ett motsatsförhållande mellan intrycket av 
elevens kunskap och det resultat som visas vid mätningar.  
nämner en att han har utsatts för ett mutförsök.  
var det stor skillnad i synsätt på frågan om elever behöver göra om hela prov vid 
underkännande eller om det räcker att göra om delprov.  

4 Diskussion 

4.1 Diskussion av resultaten för frågeställningen för hur 
examinationer av motorsågskörkort går till i praktiken och vad 
som skiljer mellan dessa och anvisningarna i styrdokumenten  

Fråga 1, 2 och 3 kontrollerar hur önskan i styrdokumenten om rotation mellan examinatorer 
och utbildare yttrar sig i praktiken. Att det är en relativt liten andel av examinationerna som 
genomförs av en annan person än den som utbildat eleverna är enkelt att förklara med de stora 
fysiska avstånd som finns mellan de som utbildar. Nyttan med den efterfrågade rotationen 
ifrågasätts indirekt av några examinatorer då de menar att det är enklare att göra en rättvis och 
allsidig bedömning av eleven då man också har utbildat denne. Å andra sidan är det denna 
förkunskap om eleven, och eventuella önskan om att egna elever ska lyckas på provet, som 
kan vara motiv till att rotation mellan utbildare och examinatorer är önskvärt. För att stärka 
likvärdig bedömning av nationella prov så menar Skolinspektionen (Skolinspektionen 2011) 
att det är centralt att läraren inte ska påverkas i bedömningen av sin relation till eleven eller 
kunskapen om elevens tidigare prestationer.  
 
Förekomst av att prov genomförs av person utan examinationsrätt kan medföra att 
bedömningar inte utförs på likvärdigt sätt. Säker Skog ställer krav på examinatorer på flera 
punkter. Ett av de viktigaste kraven är att examinator ska delta på årliga instruktörsträffar. 
Detta stämmer överens med Skolinspektionens (2011) rekommendationer att lärare som ska 
bedöma elevers prestationer bör genomgå fortbildning för att skapa förutsättningar för en mer 
likvärdig bedömning. Om examinationer genomförs av person som inte har behörighet för 
detta så finns det ingen möjlighet för Säker Skog att följa upp kravet på vidareutbildning.  
 
I Fråga 4 undersöktes om checklistor användes vid proven. Krav på detta är inte så tydligt 
uttryckt i styrdokumenten men det verkar som en stor andel av examinatorerna ser det som en 
självklarhet att checklistor ska användas. Ett motiv till att använda checklistor är att det sänder 
en tydlig signal till dem som examineras att de bedömningar som görs lyder under ett tydligt 
regelverk med tydliga bedömningsnivåer. Jag tror att det är viktigt för Säker Skogs 
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trovärdighet att det inte framstår som att godkännande eller underkännande vid examinationer 
sker godtyckligt. I mina ögon är det en mycket viktig del i kvalitetssäkringsarbetet som Säker 
Skog arbetar med, att förmå examinatorer att använda checklistor vid proven. 
 
I fråga 5 undersöks om anvisningarna till checklistorna fanns tillgängliga. Frågan 
formulerades som ”hade du med” anvisningarna vilket kan medföra att frågan tolkades olika 
(se ovan). Att flera informanter nämner att de i stort sett aldrig behöver använda sig av 
anvisningarna, men att dessa ändå finns tillgängliga, kan möjligen visa att examinatorerna 
strävar efter att genomföra proven med så identiska förutsättningar som möjligt för eleverna 
vilket är viktigt och en av grundpelarna i Säker Skogs arbete med kvalitetssäkring.  
 
I fråga 6 efterfrågades hur filningsmomentet kontrollerades. Kontrollen av A-provets 
filningsmoment verkar vara en problematisk punkt. Det kan vara så att filning är ett svårt 
moment att kommunicera om och lära ut, samtidigt som det för många är en ganska liten del 
av det som ryms under motorsågning. Detta återspeglas i att anvisningarna för hur filningen 
ska bedömas är mycket kortfattade. Filningen är dock ett mycket viktigt område att kunna för 
att sågningsarbetet ska kunna genomföras säkert och effektivt. Därför kan det vara lämpligt 
att anvisningarna till checklistan för bedömning av A-provets filningsmoment utvecklas.  
 
I fråga 7 undersöks hur A-provets stock är riggad. Att stocken ligger stilla under provet 
underlättar sågarbetet och är ett bra sätt för att öka likvärdigheten. Detta är tydligt formulerat i 
styrdokumenten och verkar efterlevas väl av examinatorerna. Om stock ska ligga i våg eller 
inte framgår dock inte av styrdokumenten. Det kan uppstå en relativt stor skillnad i 
svårighetsgrad för eleven beroende på om examinatorn riggar stocken i våg eller inte vilket 
medför minskad likvärdighet i bedömningarna. Att flera examinatorer anger att det 
förekommer att de anordnar prov där stockar ibland lutar tyder på en brist i likvärdighet. För 
att minska denna skillnad i förutsättningar så bör det i styrdokumenten framgå om stocken ska 
vara riggad i våg eller inte.  
 
I fråga 8 undersöks hur val av träd skedde för B-provet. Här råder en relativt stor skillnad 
mellan hur examinatorerna gör vilket kan minska likvärdigheten i examinationerna. 
Avgörande här är hur stor skillnad det blir för eleverna i svårighetsgrad om de får välja själva 
eller om de blir anvisade träd. Om det finns tecken på att det skiljer i svårighetsgrad mellan 
om eleven blir anvisad träd eller får välja själv, så bör det skrivas in i styrdokumenten hur val 
av träd ska ske.  
 
I fråga 9 undersöks vilka mätinstrument som medförs. Det är inte säkert att ett mätinstrument 
används bara för att examinatorn har tagit med det. Hur lättillgängligt mätinstrumentet är 
under examinationen är antagligen avgörande för hur ofta det kommer till användning. I 
många fall torde examinatorn med stor säkerhet kunna avgöra resultat utan att mätningar 
behöver göras. Men många gånger är det också så att det uppstår gränsfall där mätning måste 
till för att kravet på likvärdighet ska uppnås. Om resultaten stämmer att vinkelmätare och 
vattenpass saknas hos två av de tio examinatorerna så uppstår många fall där resultat bedöms 
godtyckligt med sänkt likvärdighet som följd. I de flesta fall torde det då vara så att 
examinatorn gör en ”snäll” bedömning enligt tesen – bättre att fria än fälla. Ett motiv till att 
använda mätinstrument är att det sänder en tydlig signal till eleven att dess prestation 
kontrolleras och granskas.  

4.2 Diskussion av resultaten för frågeställningen hur examinatorer 
arbetar för att stärka likvärdigheten i bedömningar  

I fråga 10 undersöks hur samverkan ser ut mellan examinatorer. Skolverket (2000) menar att 
samverkan sker i allt för liten omfattning inom skolan. Om samverkan mellan examinatorer 
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av motorsågskörkort inskränker sig till enbart en årligt återkommande träff så anser jag att det 
verkar vara i underkant av vad som är rimligt för att säkra likvärdigheten i bedömningar. Flera 
av examinatorerna i studien vittnar om fler sätt som samverkan sker på, men det råder 
antagligen relativt stor skillnad mellan olika personer. Årligt återkommande träffar mellan 
examinatorer är en viktig del i Säker Skogs arbete med att stärka likvärdigheten. Att alla 
examinatorer lyfter fram dessa träffar som den främsta formen som samverkan sker på, ger 
intrycket av att examinatorerna inser att träffarna är viktiga. Det är dock viktigt att träffarna 
verkligen utnyttjas på ett bra sätt för att stärka de delar av Säker Skogs verksamhet som är 
viktigast. Jag anser att dessa delar till stor del handlar om likvärdighet i bedömning. Ett sätt 
för att utveckla träffarna kan vara att försöka skapa tvärgrupper som inbegriper examinatorer 
som man i normalfallet inte träffar så ofta. Ett förmodligen effektivt sätt att stärka 
likvärdigheten är att skapa tillfällen för sambedömning av examinationer.  
 
I fråga 11 undersöks hur examinatorerna söker stöd i bedömningsfrågor. Det är viktigt att man 
enkelt kan fråga och utbyta funderingar med någon i bedömningsfrågor. Säker Skogs arbete 
har medfört att ett stort kontaktnät har skapats som på ett bra sätt garanterar att examinatorer 
kan få stöd vid behov. Resultaten tyder också på att examinatorerna i stor omfattning kan få 
stöd direkt under examinationer via telefon. Detta återspeglas också i resultatet där alla 
tillfrågade examinatorer redovisar väl fungerande vägar för kontakt med personer som kan 
hjälpa till. Det är bra att kontakt kan tas direkt under pågående examination, exempelvis via 
telefon, men det är också värdefullt att examinatorer träffas för att kunna diskutera frågorna i 
efterhand.  
 
I fråga 12 undersöks om examinatorerna tycker att det är något område de behöver stärka sin 
kompetens inom. Ett sätt att stärka kompetensen är att genomföra examinationer och att 
ständigt hålla sig uppdaterade kring utvecklingen inom Säker Skog. Några examinatorer 
nämner att kvistningsmomentet är ett område som är svårbedömt och att de känner att de 
behöver stärka kompetensen inom detta område. Detta borde kunna medföra att man utför 
utbildningsinsatser i bedömning av kvistning vid de träffar som hålls för examinatorer. Ett 
annat möjligt sätt för examinatorerna att stärka kompetensen på är att studera eventuellt 
informationsmaterial för bedömning. För mätning av stubben finns det omfattande 
instruktioner. Det verkar ändå som att en viss osäkerhet ibland kan infinna sig hos vissa 
examinatorer för hur dessa bedömningar ska göras. Det verkar främst ha att göra med att vissa 
oväntade fall som inte täcks in av anvisningarna ibland uppstår. Examinatorerna verkar vara 
nöjda med avvägningen mellan omfattande anvisningar och instruktioner som är lätt 
överblickbara och tydliga. Att skapa anvisningar som täcker in alla möjliga tänkbara 
bedömningsfall torde vara omöjligt. Skolverket (2000) menar att lärarnas kompetens kring 
bedömning behöver stärkas. Det är viktigt inom de flesta områden att arbeta med kontinuerlig 
stärkning av kompetens. Detta borde i hög grad gälla examinatorer inom säker skog.  
 
I fråga 13 undersöks hur examinatorerna gör om de vill ändra en sak i exempelvis en 
checklista. Att alla tillfrågade examinatorer anger fungerande vägar för hur de kan framföra 
synpunkter är mycket bra. Jag tror att acceptansen från examinatorernas sida över hur 
bedömningskriterierna är utformade är av mycket stor betydelse för hur bedömning utförs i 
praktiken. Om examinatorerna känner att de kan framföra synpunkter som blir behandlade på 
ett konstruktivt och att synpunkterna möjligen får genomslag i praktiken så ökar acceptansen. 
Om man kan skapa en känsla över att man har bidragit till exempelvis bedömningskriterier 
eller att dessa känns välmotiverade så bidrar detta till ökad vilja att följa dem.  
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4.3 Diskussion av resultaten kring vilka faktorer det är som riskerar 
att leda till att examinationer genomförs med ej likvärdiga 
bedömningar 

I fråga 14 undersöks om det är något som examinatorn tycker bör ändras i exempelvis 
checklistor. Att filningsmomentet nämns av en examinator som ett område där det kunde vara 
bra med en översyn förstärks av intryck från andra delar av studien. I fråga sex där 
examinatorerna beskriver hur filningsmomentet genomförs uppvisas en relativt stor spridning 
och en avvikelse från det som anges i styrdokumenten. Att fyra personer påpekar att 
teorifrågor borde justeras bör beaktas. Som jag uppfattar det så är en del av svårigheten med 
utformningen av frågor den att det lätt uppstår en konflikt mellan kravet på språklig 
korrekthet och tydlighet och kravet på att frågan ska vara lätt att läsa och förstå. Detta borde 
dock inte minska ambitionerna att konstruera frågor som på bästa sätt testar de kunskaper som 
man vill kontrollera.  
 
I fråga 15 undersöks vad examinatorerna tycker är viktigast för Säker Skog att arbeta med för 
att förbättra likvärdigheten i bedömningar. Att det var så många som nio av tio som tyckte att 
det viktigaste området att fortsätta med och eventuellt utöka är de obligatoriska träffarna som 
examinatorerna ska medverka vid, tyder på att examinatorerna känner att träffarna gör stor 
nytta. Fyra av tio examinatorer nämner också att kontroller kunde vara en framkomlig väg för 
ökad likvärdighet i bedömningarna. Hur ett kontrollsystem skulle kunna vara utformat tas inte 
upp i undersökningen. Mitt intryck utifrån undersökningen är det att examinatorerna i hög 
grad eftersträvar så stor likvärdighet som möjligt. Det är därför inte självklart att ett 
kontrollsystem skulle medföra större likvärdighet, utan det kan göra lika stor nytta med andra 
insatser som utbildning och information. Eventuellt kan material för examinatorerna att 
genomföra en form av egenkontroll vara en framkomlig väg.  
 
I fråga 16 undersöks om examinatorn tycker att det behövs mer informationsmaterial för hur 
bedömningar ska utföras. Det informationsmaterial som främst nämns att det kan finnas 
behov av är för kvistning. I kvistningsmomentet ingår inga mätningar som kan utföras med 
instrument, utan bedömningar görs med ett stort mått av subjektivitet. Skolinspektionen 
(2000) har funnit i studier av nationella prov, att de delar som har en subjektiv 
bedömningsgrund har en lägre likvärdighet än andra former av bedömningar. Detta tyder på 
att det är extra viktigt med bra informationsmaterial för bedömning kring kvistning och andra 
delar som bedöms subjektivt. Eftersom kvistningsmomentet till stora delar bedöms utifrån hur 
eleven rör sig och handhar sågen, borde rörliga bilder i form av informativ film kunna bidra 
till en förbättring av likvärdigheten i bedömning. Ett sådant material skulle kunna användas 
av examinatorerna för att stärka kompetensen för bedömningar. För de personer som ska 
introduceras till examinatorer inom Säker Skog finns det inget speciellt material framtaget. En 
del av de regler som kan finnas inom en organisation kan vara underförstådda och bestå i den 
kultur som organisationen har utvecklat. Jag tror att det är viktigt att se över styrdokumenten 
så att alla delar i dem är tydligt uttryckta, även de delar som kanske ses som självklara för de 
redan invigda.  
 
I fråga 17 undersöks om examinatorn i efterhand tycker att bedömningar har gjorts fel. Att det 
uppstår gränsfall i bedömningssituationer kan inte helt undvikas. Säker Skog har genom 
utformningen av checklistor med många mätningspunkter minskat problemen med dessa 
gränsfall och hjälper härigenom examinatorn att bestämma hur en elev ska bedömas. Jag tror 
att det är viktigt med ett kontinuerligt utvecklingsarbete så att checklistor och anvisningar 
förbättras samtidigt som examinatorerna också behöver utbildas i bedömning, bland annat 
genom träffarna med kollegor. Ett problem är när examinatorn känner att en elev kan få 
godkänt eller underkänt på grund av tur eller otur. Det är svårt att veta om denna känsla 
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orsakas av slumpartade händelser som medför tur eller otur för eleven, eller om det är så att 
examinatorn har gjort misstag i den subjektiva bedömningen av eleven. Här har de många 
mätpunkterna en viktig funktion genom att minska slumpmomentet som annars kan uppstå. I 
arbetet med likvärdighet i bedömning finns det några viktiga principer som Säker Skog har: 
att det inte är tillåtet med annan bedömning i speciella fall, att det är obligatoriskt med 
mätningar och att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt vid provtillfället (Gullberg 
2007). Detta är ett sätt att minska påverkan av misstag som kan göras vid subjektiva 
bedömningar. Detta resonemang har sin parallell i Skolinspektionens (Skolinspektionen 2011) 
rekommendationer om nationella prov. Dessa rekommendationer går ut på att bedömningen 
inte ska påverkas av kunskapen om elevens tidigare prestationer. Att examinatorerna känner 
att de har en ”livlina” att ta till i slutet av checklistorna genom punkten ”övrigt” kan medföra 
att bedömningarna känns mer riktiga och rättvisa. Detta medför antagligen en ökad acceptans 
för de punkter som finns i checklistor och anvisningarna till dem.  
 
I fråga 18 undersöks om examinatorn har utsatts för hot eller påtryckningar. Att en examinator 
i undersökningen har utsatts för ett mutförsök är allvarligt. Att genom bestickning försöka 
tillskansa sig fördelar är straffbart. Det man som examinator kan göra för att skydda sig mot 
mutförsök är att vara mentalt förberedd på att det kan hända. I studien har det inte 
framkommit några uppgifter om att hot har förekommit, men det kan även för detta vara bra 
att vara mentalt beredd.  
 
I fråga 19 undersöks om examinatorn tycker att det räcker att delprov testas igen vid 
underkänt. Det är oklart hur de tillfrågade examinatorerna har tolkat frågan och därför är det 
oklart hur svaren ska tydas. Det kan vara så att en del av examinatorerna svarar utifrån vad det 
tycker medan andra svarar utifrån hur de anser att man ska tolka reglerna. Det står dock klart 
att det inte råder full samsyn mellan examinatorerna för vilka regler som gäller. Detta beror 
antagligen på att det inte uttryckligen står skrivet i styrdokumenten att hela prov ska göras om 
vid misslyckande men att det har framförts som muntlig information i olika sammanhang. 
Man kan utifrån examinatorernas svar fastslå att det råder olika synsätt kring hur reglerna 
borde vara utformade. Detta riskerar att medföra att examinationer genomförs med ej 
likvärdiga bedömningar. Flera examinatorer tycker att filningsmomentet borde kunna 
särskiljas från A-provets sågningsmoment så att de kan bedömas var för sig. Detta borde 
Säker Skog ta fasta på och antingen ändra regelverket eller att arbeta med att stärka samsynen 
kring hur bedömningar ska ske.  

4.4 Kritisk granskning av det egna arbetet 
De resultat som har framkommit i studien har sin grund i intervjuer av tio personer som har 
examinerat motorsågskörkort. Av de personer som är registrerade som examinatorer av Säker 
Skog varierar antagligen mängden genomförda examinationer stort. Genom att slumpmässigt 
ha gjort urvalet utifrån de examinatorer som har genomfört och registrerat A- och B-
examinationer under de senaste åtta månaderna, har en grupp examinatorer tagits fram att 
intervjua. Denna grupp representerar härigenom på ett lämpligt sätt de examinatorer som finns 
registrerade av Säker Skog samtidigt som urvalet också representerar de examinationer som 
genomförs. Att gruppen som intervjuats endast är på tio personer medför att underlaget för att 
göra statistiska analyser är allt för litet.  
 
Det hade kunnat vara intressant att jämföra olika kategorier av examinatorer och se om det 
skiljer mellan de grupper som arbetar på exempelvis naturbruksgymnasier, skogsstyrelsen 
eller som privata aktörer. Vidare hade det kunnat vara intressant att studera om det föreligger 
skillnad mellan hur examinationer genomförts för olika grupper av examinerade. De kunde 
förslagsvis delas in i gymnasieelever, studiecirkeldeltagare, kursdeltagare som betalar själv 
respektive kursdeltagare som en arbetsgivare betalar för.  
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Att kombinera undersökningens intervjuer av examinatorer med intervjuer av personer som 
har examinerats hade kunnat tillföra mer information. Det hade också medfört möjlighet att 
granska hur samstämmigt beskrivningarna görs av genomförda examinationer om 
examinatorer och examinerade hade beskrivit samma examinationstillfälle. En studie av 
examinationer på plats när de genomförs hade ytterligare kunnat bidra till beskrivningen av 
hur examinationer genomförs i praktiken.  
 
Att intervjuerna genomfördes under en förhållandevis kort tidsperiod med fasta frågor bidrar 
till en relativt hög noggrannhet i mätningarna. Formuleringen av frågor gjordes bland annat 
för att fungera väl för muntlig uppläsning. Detta medförde att en del av den exakthet, som 
skriftliga frågor hade kunnat ha, förlorades. Exempel på detta är fråga nummer fem och nio 
där orden ”hade du med” ingick angående visst material. Dessa ord kan tolkas olika så att en 
del informanter svarar ja medan andra svarar nej om det efterfrågade materialet exempelvis 
hade legat i en bil en bit från examinatorn. En annan fråga som informanterna riskerar att ha 
tolkat olika är nummer 19, där det frågas om examinatorn tycker att hela eller delar av prov 
behöver göras om vid ett underkänt resultat. Det kan vara så att vissa informanter svarar 
utifrån vad de tycker medan andra svarar utifrån hur de brukar göra. 
 
En del frågor är formulerade så att det finns en risk att informanten lämnar det svar som denne 
tror att intervjuaren vill ha. Det kan exempelvis vara frågor där uppgiftslämnaren genom att 
lämna osanna svar vill framstår som duktigare och mer noggrann än vad denne egentligen är.  
 
Intervjufrågorna är ställda utifrån kriteriet att de ska belysa det område som undersökningens 
frågeställningar innefattar. Om antalet frågor hade ökats så hade det kunnat bidra till att 
resultaten mer fullständigt hade täckt det som ryms inom frågeställningarna. Ett exempel på 
detta är att det i undersökningen inte ställts ställt frågor om hur teoriprovet genomförts. Frågor 
kunde exempelvis försöka belysa hur examinatorn beter sig vid behov av tolkning eller 
högläsning av frågor.  
 
Resultaten i denna undersökning ger en bild av hur examinationer genomförs. Att göra en 
fullständig beskrivning av hur examinationer går till i praktiken är omöjligt. Genom att 
resultaten bygger på intervjuer så är det de intervjuades uppfattning och upplevelse som 
återges. Bilden som då skapas är långt ifrån fullständig, men den kan ändå jämföras med de 
anvisningar som finns i styrdokumenten. Hur examinatorer arbetar för att stärka 
likvärdigheten återspeglas i resultaten. Några faktorer som riskerar att leda till att 
examinationer genomförs med ej likvärdiga bedömningar går också att identifiera i resultaten. 
En fråga som hade kunnat ställas direkt till informanterna är om det finns faktorer som 
riskerar att leda till att examinationer genomförs med ej likvärdiga bedömningar.  
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5 Slutsatser  
Jag bedömer att införandet av motorsågskörkort har höjt kvalitén på motorsågsutbildningarna 
över lag. Som jag ser det så ligger kvalitetshöjningen främst i att utbildarna har fått stöd i 
vilka moment som eleverna ska utbildas i och också vilka kravnivåer man bör sträva mot. Jag 
ser projektet med Säker Skog som står bakom införandet av motorsågskörkort som mycket 
lyckat, men ändå finns det ett behov av att ständigt förbättra och säkra kvalitén i arbetet.  

5.1 Rekommendationer till Säker Skog 
Några viktiga punkter som Skolverket har lyft fram för att stärka likvärdigheten vid 
bedömningar inom skolan och som jag finner är extra viktiga för Säker Skog att arbeta med 
är: samverkan samsyn och kompetensutveckling.  
 
De årligt förekommande instruktörsträffarna är en mycket viktig del i kvalitetssäkringsarbetet 
inom Säker Skog. Det viktigt att se över dessa träffar så att de kan göra största möjliga nytta. 
En del som bör prioriteras är att stärka likvärdigheten i bedömningar. Vidare tycker jag att 
man ska utveckla systemet med rotation mellan examinatorer så att andelen examinationer 
som genomförs av annan person än den som har utbildat eleverna ökar.  
 
Samsyn är viktigt kring hur regler och anvisningar ska vara utformade och tolkas. En möjlig 
väg för att uppnå detta är att fortsätta att diskutera, men det kan också vara lämpligt att i 
skriftlig form förmedla det budskap som man från Säker skogs sida vill ska genomsyra 
organisationen. Det är viktigt att arbeta med att hålla ett öppet diskussionsklimat där alla 
examinatorer känner att de kan göra sin röst hörd.  
 
I instruktionerna för hur prov ska genomföras finns det delar som kan utvecklas. Det är 
exempelvis anvisningar för om stock ska ligga i våg och om träd ska anvisas. Vidare bör 
filningsmomentet ses över och förtydligas, liksom bedömningsanvisningarna för 
kvistningsmomentet. Man bör också diskutera vilka minimikrav man kan ställa på 
mätinstrument. Det är lämpligt att man ser över och förtydligar kraven för om delprov eller 
hela prov ska genomföras vid tidigare misslyckade examinationer. Den språkliga 
utformningen av teoriproven bör ses över.  
 
Som ett led i att stärka likvärdigheten i bedömningar så kan ett kontrollsystem övervägas. 
Eventuellt kan detta utformas så att examinatorerna kan genomföra en form av egenkontroll 
av sin verksamhet. 
 
Stor vikt bör läggas vid tydlighet i vilka styrdokument som finns och som ska följas av 
examinatorerna. Det är viktigt att tänka igenom namnsättningen av styrdokumenten så att de 
enkelt kan refereras till i olika sammanhang. Styrdokumenten bör genomgå en ständig 
utveckling. Det är viktigt med god tillgänglighet på styrdokumenten. Det är bra om det enkelt 
går att finna checklistor etcetera på exempelvis internet. 
 
Examinatorerna är nöjda med arbetet som organisationen Säker Skog ligger bakom. Vidare 
verkar examinatorerna måna om att arbetet med att stärka likvärdigheten i bedömning vid 
examination av motorsågskörkort fortsätter. 
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Bilaga 1 
 

Mål och prov för olika nivåer av motorsågskort 2011 - 
Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning  

Syfte och mål: 
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt 
använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och 
sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av 
träddelar i spänn inte
 

 ingår). 

• Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med 
användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av 
AFS 2000:2)  

• Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.   
• Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra 

s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om 
lämpliga metoder för vedkapning. 

• Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan. 
• Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för 

säker och korrekt funktion.  
• Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks 

eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens). 

Praktiska prov 

Sågens skötsel 
• Fila kedjan (kontroll av en höger och en vänster tand, rätt vinklar, skärpa och 

underställning), valfri manuell metod 
• Demontera och montera svärd (inkl rätt kedjespänning)  

Sågkunskap (provet utförs i en följd på stock i vedbock el. likn.) 
• Start av såg 
• Såga jämntjock trissa med skjutande kedja  
• Såga jämntjock trissa med dragande kedja  
• Göra instick tvärs fiberriktningen 
• Göra instick längs fiberriktningen 

Teoretiska prov  

Flervalsfrågor inom områdena:  
• Allmänna säkerhetsbestämmelser 
• Kontroll av sågens säkerhetsutrustning 
• Skyddsutrustning 
• Generella riskmoment vid sågning 
• Arbetsteknik vid allmän sågning 
• Vård och skötsel av utrustning 
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Namn (elev)……………………………………………………… 
 
Namn (examinator)………………………………………………. 

Checklista för praktiskt prov inom ”A, Motorsågning” 
Förutsättningar: Kedja i behov av filning (både tand och ryttare). Filredskap: Handfil med valfria hjälpmedel, 
tillåtet med skruvstäd, filstubbe etc. En 20-30 cm grov stock som ligger stadigt fastspänd i t.ex. en vedbock.  
G= godkänd, bra  GMA= godkänd med anmärkning   UK= underkänd, allvarligt fel 
Krav för godkänt prov: Ej någon UK och max 3 GMA 
 
Skyddsutrustning och säkerhetsdetaljer på motorsågen kontrollerade (förutsättning för prov)      
Ev. anmärkning……………………………………….   □ 

1. Demontering och montering av svärd och kedja 
                          G  GMA UK  
- Montering   (utan större problem för G, misslyckats ger UK)                 □      □     □ 
          
- Kedjespänning (rätt spänning för G, hänger ner mer än 5 mm  eller går ej dra runt ger UK)     □      □     □        

2. Filning av kedja (en höger och en vänster tand inkl. underställningsklack) 
   
- Vinklar (5-10 grader fel på filvinkel enligt tillverkarens rekommendationer ger GMA,, 

 5-10 grader för stor eller 10-20 grader för liten stötvinkel ger GMA, mindre fel ger G och större fel ger UK) □      □     □ 
 
- Skärpa (bra på båda för G, dålig på båda ger UK)     □      □     □ 
 
- Underställningsklack (korrekt filad för G, missat eller tagen för mycket ger UK)  □      □     □ 

3. Start och hantering av såg  
 
- Start (godkänd metod för G, ej godkänd metod ger UK )   □      □     □ 
 
- Hantering av sågen (betryggande för G, gasa och gå, såga  med enbart högerhanden ger UK) □      □     □ 

4. Sågning  
(sågkontroll bedöms utifrån hur mjukt sågen sågar, men också utifrån ansättningssätt, varvtal, kroppsstöd mm ) 
 
- Kapning med dragande kedja (jämntjock med kontroll för G, ej kontroll eller kraftigt snett ger UK) □      □     □ 
 
- Kapning med skjutande kedja (jämntjock  med kontroll för G, ej kontroll eller kraftigt snett ger UK) □      □     □ 
 
- Instick tvärs fiberriktningen  (kontrollerat för G, dålig metod och utan kontroll ger UK) □      □     □ 
     
- Instick längs fiberriktningen  (kontrollerat för G, dålig metod och utan kontroll ger UK) □      □     □ 

5. Användning av skyddsutrustning (stora/allvarliga fel ger UK, mindre fel ger GMA)    □      □     □ 

6. Övrigt, kommentar…………………………………………………….          □      □     □ 
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Bedömning av montering av kedja 
Om kedjan monterats i fel riktning. Fråga är du säker på att du är klar? Om deltagaren ändrar 
och det blir bra ge GMA. Annars UK. Samma sak om kedjan ligger fel vid drivhjulet. 

Bedömning av filning 
Om filmall används skall den användas rätt, vänd åt rätt håll etc. 

Bedömning av startmetod 
Rekommenderad och godkänd startmetod:   

 Start med bakre handtag mellan knäna/bena och vänster hand om främre handtagsbåge. 

Övriga godkända metoder: 

 Start med sågen på marken och fotstöd vid bakre handtag (förutsatt att kedjan kan rotera 
fritt). Alternativt med fotstöd via pinne/pinnar.  

 Start med bakre handtag mellan knäna/bena och höger hand om främre handtagsbåge. 
 
 Start med ”sågen i luften” och höger hand om främre handtagsbåge och kedjebroms ilagd. 
 
Övriga metoder är underkända 

Användning av ilagd kedjebroms vid start är ej krav men rekommenderas. Ilagd kedjebroms 
kan påverka bedömningen vid brister i hanteringen. Startgasläget får inte ligga i när 
kedjebromsen lossas, felaktigt ger GMA. Krav på ilagd kedjebroms vid start med ”sågen i 
luften”, felaktigt ger GMA . 
 
I övrigt skall eleven för G förstå och kunna tillämpa principerna för användning av choke och 
startgasläge m.h.t. om sågen är kall, varm eller nytankad.  

Bedömning av handhavande 
För Godkänt, G: 
 Lugnt, stabilt och med respekt men inte rädsla för sågen. Kedjebroms rekommenderas, 
men ej krav, vid förflyttningar. 

 Arbete nära sågen och med användande av kroppsstöd.      

 GMA kan ges vid:   
 Släppning av ena handtaget innan kedjan stannat. 
 
 Enhandsfattning i bågens sida (liggande svärd). 
 
 Enhandsfattning i bakre handtag. 
 
 Gång med roterande kedja, i mindre omfattning. 
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 Brister i kontroll och stabilitet. 

 Lossning av kedjebromsen med start-/ halvgas.  
 
 
Underkänt, U vid: 
 Nonchalant och allmänfarligt uppträdande. 
 
 Arbete med enhandsfattning och kedjan igång. 
 
 Gå och samtidigt gasa med kedjan igång. 
 
 Fortsätta bära sågen med enhandsfattning i bakre handtag efter tillrättavisning. 

Bedömning av sågning 
Sågmoment som utförs i en följd: 
 
1. 2 trissor (ca 3 cm tjocka) med dragande kedja  
2. 2 trissor (ca 3 cm tjocka) med skjutande kedja 
3. 2 instick tvärs fiberriktningen (stående svärd)* 
4. 2 instick längs fiberriktningen (liggande svärd)* 
 
* kan sågas med en svärdsbredds avstånd för att bilda ett fyrkantigt hål  

För Godkänt, G: 

 Sågning med bra kontroll och precision.  

 Bra stabilitet med användande av kroppsstöd, bra ansättning och varvtal. 

 Måttavvikelse på sämsta trissan högst 10 % av diametern. 

 Skevhet i stock efter sista kap högst 10 % av diametern.      

 GMA kan ges vid:   
 
 Vissa mindre brister i stabilitet, kroppsstöd och kontroll. 
 
 Måttavvikelse på sämsta trissan högst 15 % av diametern. 

 Skevhet i stock efter sista kap högst 15 % av diametern. 

 En genomsågning/avkapning av stammen vid instick. 
 
 
Underkänt, U vid: 
 
 Dålig stabilitet, kontroll, ansättning etc.  
 
 Kraftigt sned sågning (måttavvikelse över 15% av diameter). 

 Upprepad genomsågning/avkapning av stammen vid instick. 
 



Bilaga 1 
 
Användning av skyddsutrustning 
För Godkänt, G: 

 Användning av skyddsutrustning (t.ex. nedfällt visir och hörselkåpor). Vid särskilda skäl dock 
tillåtet att starta sågen på tomgång utan hörselkåpor (för att höra puffen). Även tillåtet att vänta med att 
fälla ner visir till strax före sågning.      

 GMA kan ges vid:   
 
 Enstaka kortare felanvändning som rättas till på eget initiativ. 
 
 En missad användning som krävt tillrättavisning från provledaren. 
 
 
Underkänt, U vid: 
 
 Upprepad felaktig användning trots påpekande från provledaren.
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Mål och prov för olika nivåer av motorsågskort 2011 - 
Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund 
Syfte och mål: 
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt 
använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. 
(Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och 
nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt). 
 
• Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid 

normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. 
resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)  

• Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av 
”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla 
svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)  

• Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst 
brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)  

• Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och 
arbetsbelastningen bra sätt.  

• Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd 
och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. 
(Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i 
måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)  

• Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och 
måttband.   

• Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks 
eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens). 

Praktiska prov 

Trädfällning och upparbetning  
• Rekognosering och planering av fällning inkl. val av brytmån mm. 
• Sågning av riktskär  
• Sågning av fällskär och fällning  
• Upparbetning 

Vid rent prov utan kurs eller ”avrostning” kontrolleras även kunskap kring nedtagning av 
fastfällt träd  

Teoretiska prov 

Flervalsfrågor inom områdena:  
• Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning 
• Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning av små träd, medelstora (svärd når 

igenom) och stora träd (svärd når ej igenom) 
• Riskmoment vid trädfällning och upparbetning (inkl lite om fastfällt, i spänn) 
• Arbetsteknik vid avverkning 
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Namn, elev …………………………………………………… 
Checklista för praktiskt prov inom ”B, Trädfällning, grund” 
Förutsättningar: Ett friskt, relativt rakt träd med 20-30 cm diameter i brösthöjd. Fällredskap: Valfritt brytjärn, trampbrytjärn eller kilar  G= 
godkänd, bra   GMA= godkänd med anmärkning   UK= underkänd, allvarligt fel Krav för godkänt prov: Ej någon UK och max 4 GMA 
 
Skyddsutrustning och säkerhetsdetaljer på motorsågen kontrollerade (förutsättning för prov)  □ 

1. Rekognosering/planering (kontrolleras före fällning i dialogform)                    G  GMA UK 

- Risker (kontroll och hänsyn till fallande topp, grenar, röta, säker sida etc.)         □      □     □ 
       (helt OK för G, missat allvarlig fara ger UK)   

- Naturlig och vald fällriktning (lutning, grenar, vind, arbetshöjd osv.)               □      □     □   
        (helt OK för G, allvarlig missbedömning ger UK)     Vald fällriktning markeras med käpp på 15 m avstånd  

- Val av brytmån bredd ..…..mm, fällskär nivå ……., brytmånsplac./stubbhöjd   □      □     □ 

- Reträttväg, röjning   (kollat och gjort G, missat och resulterat i fara ger UK)                       □      □     □           

- Uppkvistning    (ej över axlar, bra metod för G, både över axlar och farlig metod ger UK)      □      □     □  

2. Sågning av riktskär (OK justera på eget initiativ)      Starttid……………… 

- Jämnt möte undre riktskär (max 3 mm ojämnt för G, över 6 mm ger UK)   □      □     □ 

- Jämnt möte övre riktskär (max 5 mm ojämnt för G, över 10 mm ger UK)  □      □     □ 

- Underskär i våg (max lutning 1:10 för G, över 1:5 ger UK)   □      □     □ 

- Öppningsvinkel (vid plan mark, min 60 grader för G, mindre än 50 grader ger UK)( spjälkning ger GMA) □      □     □ 

- Tillräcklig längd (min 80 % av DBH för G, under 70 % ger UK)(ytterkanter hela)  □      □     □ 

3. Sågning av fällskär och fällning 
- Användning av fällredskap (utan problem för G, misslyckats ger UK)  Stopptid……….……          □      □     □ 

- Reträtt vid fällning (gått till reträttplats för G, ej backat ger UK)   □      □     □ 

- Kontroll av brytmån   a, höger:…….…mm   b,vänster……..…mm         
      - medelbredd, (a+b)/2 (max 10 mm fel mot vald för G, mer än 15 mm fel, < 5 mm på ger UK) □      □     □ 
      - jämnhet i bredd, a-b (max 10 mm skillnad för G, mer än 20 mm skillnad ger UK)               □      □     □ 
      - nivå  (inom 10 mm för G, mer än 15 mm över eller  25 mm under ger UK)                       □      □     □ 
      - övrigt (t.ex. okontrollerad sågning) ……………………………………………... □      □     □ 

- Stubbhöjd (max 10 cm över LS* och lutn. på mantely < 1:3  för G, över 20 cm över LS eller  lutn.. > 1:1 ger UK)  

*LS Lägsta stubbhöjd m.h.t. mark, hinder, fibervinkel etc.     □      □     □ 

- Fällriktning (inom 1 m från markering  på 15 m för G, mer än 2 m från ger UK)  □      □     □ 

4. Kvistning/kapning (stora/allvarliga fel ger UK, mindre fel ger GMA) 
- Risker/planering (spänningar, risk f rullning, kapordning etc.) (dialog)             □      □     □  

- Metodik och arbetsställning vid kvistning (inkl kontroll på svärd) □      □     □ 

- Hantering av såg vid förflyttningar och kvistrensning     □      □     □ 

- Kapning av stam och grenar, (anpassning vid spänningar etc.)  □      □     □ 

5. Användning av skyddsutrustning (stora/allvarliga fel ger UK, mindre fel ger GMA)       □      □     □ 

6. Övrigt, kommentar…………………………………………………….          □      □     □ 
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Brytmånens längd 

Yttre fjärdedel Yttre fjärdedel 

Anvisningar för bedömning vid praktiskt prov 
 
Uppkvistning 
Normalt ej över axlar, men vid hängande och besvärande grenar tillåtet att, efter klartecken 
från instruktören, såga över axelhöjd om svärdet vinklas från kroppen. 

Riktskärsöppning (vid plan mark och rakt träd) 
- minst 60 grader ger G, (70-75 grader rekommenderas) 
- 50-60 grader ger GMA 
- under 50 grader ger UK 

 
Anm. Vid lutande mark eller fällning över sten, kulle, stock etc. bör normalt öppningsvinkeln 
anpassas så att brytmånen brister före nedslag p.g.a. risken för spjälkning. Rekommenderad 
öppningsvinkel är ca 20 grader mindre än trädets fallvinkel till islag. Spjälkning p.g.a. onödigt 
stor öppningsvinkel ger GMA. 

Möte mellan övre och undre riktskär 
Mäts på sämsta ställe inom de yttre ¼-
delarna.  
 
Övre och undre riktskär bör helst mötas 
helt skarpt. Ett för långt sågat undre riktskär är allvarligare än ett för långt sågat övre riktskär, 
särskilt om det övre riktskäret är nära lodrätt. 
 
Undre riktskär (maxvärden)  Övre riktskär (maxvärden) 
- helt jämnt till 3 mm för djupt ger G  -   helt jämnt till 5 mm för djupt ger G 
- 3-6 mm för djupt ger GMA  -   5-10 mm för djupt ger GMA 
- över 6 mm för djupt ger UK  -   över 10 mm för djupt 
 
Det är tillåtet att justersåga över och underskär för att uppnå ett skarpt möte, men mycket 
omfattande justersågning (så att brytmånen kommer för djupt) ger GMA.  

Lutning på underskär 
Undre riktskär bör ligga i våg. Lutning på underskäret upp till 1:10 ger G, lutning över 1:5 ger 
UK. 
 
Exempel: lutning 1:6 
 
 

Längd på brytmån 
Mäts som längd under bark i mitten av brytmånen (exakta måttet tas efter fällning) 

- minst 80 % av träddiameter i brösthöjd på bark ger G 
- 70-80 % ger GMA 
- under 70 % ger UK 

Val av höjd på fällskär i förhållande till riktskär (normala förhållanden) 
- jämns med till 10 mm över/under för G 
- 10-15 mm över eller 10-20 mm under för GMA 
- mer än 15 mm över eller 25 mm under ger UK 

1 cm 

6 cm 
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Observera; Vid det praktiska provet skall målet vara att lägga fällskäret jämns med (ev. 
tillsägelse från instruktören). Efter sågning mäts avvikelsen inom de yttersta ¼-delarna av 
brytmånens längd.  

Val av brytmånsplacering och stubbhöjd 
Eleven visar och motiverar i dialogform. För G krävs förståelse för 
avvägningen/prioriteringen mellan följande faktorer i ett enskilt fall: 
- risk för att skada kedjan mot jord och andra ”arbetshinder” 
- tillvaratagande av virkesvärde (låga stubbar) 
- hävarmslängd för fällredskap 
- brytmånens längd (sidostabilitet) 
- rakfibrig och stark ved i brytmånen 
 
Kunskap om ”normalutförande”, men begränsad förståelse för prioritering i ett speciellt fall 
ger GMA. Allvarliga brister i kunskap och förståelse ger UK. Vid svar som inte ger G ges 
tillrättavisning av instruktören.  
 
Tidsåtgång 
Normalt bör sågarbetet vid fällning från sågning av riktskär till användning av fällredskap 
(före lossningen av säkra hörnet) ta mindre än 5 min. Tidsåtgång över 5 min ger GMA och 
över 10 min ger UK.  

Stubbhöjd 
Stubben bör normalt göras låg, inom 10 cm från lägsta stubbhöjd*, LS för G. Över 20 cm 
över LS eller fibervinkel över 1:1 ger UK.  
 
* Lägsta stubbhöjd, anpassas till mark, hinder, stamform och svag ved (fibervinkel på 
mantelytan vid brytmånen högst 19 grader (1:3), etc. Observera att även styrkan på stödytan 
för fällredskap bör beaktas.  

Val av bredd på brytmån 
Tumregel för brytmånens bredd: 
10 % av trädets diameter i brösthöjd för träd upp till 30 cm och 3 cm, eller något över, för 
grövre träd 
 
Toleransnivåer för G och GMA 

Brytmånsbredd för olika trädstorlek
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Det genomförs två delprov kring brytmån. Först anges vilken brytmån man vill göra (kontroll 
av kunskap). Om förslaget ligger utanför G görs tillrättavisning. Sedan mäts precisionen i 
utförandet (kontroll av färdighet).  

Mätning och bedömning av brytmånsbredd 
- Bredden mäts på a, höger och b, vänster sida, normalt på mitten av den yttersta ¼-delen. 

Observera att brytmånen trycks ihop/breds ut i framkant och därför bör klämmas ihop 
något vid mätning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bortse vid mätningen av brytmånsbredd från okontrollerade isågningar, rotveck eller dyl, efter 
principen att en okontrollerad sågning eller rotveck inte kan ”rädda” en för bred brytmån. Om 
brytmånsformen är allmänt ojämn får skattas en medelbredd per sida. 
 
Brytmånsbredden mäts utifrån principen ”närmaste okapade fiber” och horisontellt avstånd 
(vinkelrätt fiberriktningen). Detta gäller även då det finns sågningar i flera nivåer. 
 
 
 
 
  
 
- Viktigt att kanterna är oskadade, mindre bredd än 10 mm på något ställe inom ¼-delen ger 

UK. Okontrollerad sågning i brytmånen ger minst GMA.  
- En jämntjock brytmån utan okontrollerad sågning bör eftersträvas även på den mittersta 

delen (min 50 % av vald brytmånsbredd för G), under 5 mm bredd ger UK.  
- Kvarlämnade (osågade) mindre delar eller överbred i mitten ger GMA om fällningen. 

fungerar, om det för fällning krävs justersågning och den utförs bra ges GMA, annars UK. 
 

Nivå 
- Mäts på sämsta ställe inom brytmånens yttre fjärdedelar. Vid mätning kan skjutmått + 

tumstock användas, alternativt kan uppstickande brytmån försiktigt sågas bort.  
 
 
 
 
 

Fällskär under Fällskär över 

Okontrollerad sågning 

Bredd a Bredd b Brytmånens längd 

Yttre fjärdedel Yttre fjärdedel 
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Fällriktning 
- Mäts normalt där trädet ligger, c-c avstånd pinne-stam. I undantagsfall där instruktören 

tydligt såg att trädet träffade marken inom tillåtet område, men flyttat sig ur tillåtet 
område kan ges GMA. Vid gränsfall kan riktskärsriktningen kontrolleras med laser.  

Risker/planering av kvistning  
- Bedömning av risker (spänningar i stam och grenar, risk för rullning ”farlig sida”). 

Stora/allvarliga missar som ger fara ger UK, mindre fel/missar ger GMA.  
- Planering av aptering/kapning med hänsyn till arbetshöjd för kvistning. För tidig kapning 

som ger ”förlorad” arbetshöjd ger GMA.   

Metodik och arbetsställning vid kvistning 

För Godkänt, G: 
- Metodiskt och lugnt arbetsmönster med god arbetsställning, god balans och avlastande 

teknik (stöd mot stam och kropp). 
- Undvikande av farliga ställningar/moment, (ej sågning bakom höger ben, ej sågning mot 

kroppen, ej sågning stående grensle stammen utan särskilda skäl).  
- God sågkontroll, användning av lämpliga grepp om sågen (växling av grepp i bågen och 

gasgrepp, tummen under bågen etc.), undvikande av sågning med svärdspetsen, sågning i 
mark etc. 

- Mindre eller tillfälliga ”småfel” tolereras inom G (tekniken behöver inte vara helt

GMA ges vid:   

 
fulländad). 

- Ett eller fler konsekventa men mindre ”farliga” fel. 
- Max ett relativt farligt fel.  
- Dåligt utnyttjande av avlastande kvistningsteknik.    
 
Underkänt, U vid: 
- Omfattande förekomst av ”farliga” fel. 
- Fortsatta ”farliga” fel efter tillrättavisning från provledaren.  
- Kombination av mycket dålig/farlig teknik, dålig balans etc.  

 

Hantering av såg vid förflyttningar och kvistrensning  

För Godkänt, G: 
- Säker hantering av sågen med god balans vid förflyttning (svärdet på andra sidan stammen 

eller bärning av sågen i bågen).  
- Risplockning utan risker att komma åt snurrande kedja (stannad kedja, ej hand på 

gasreglage) (sågen fritt stående på stammen, plockning med högerhanden, ”säkert” 
högerhandsgrepp). 

- Mindre eller tillfälliga ”småfel” tolereras inom G (tekniken behöver inte vara helt

- Ilagd kedjebroms rekommenderas, men är ej krav (om kedjebromsen används kan vissa 
övriga fel accepteras). 

 
fulländad). 
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GMA ges vid:   
- Ett eller fler konsekventa men mindre ”farliga” fel. 
- Max ett relativt farligt fel.  
 
Underkänt, U vid: 
- Omfattande förekomst av ”farliga” fel. 
- Gå och gasa med enhandsgrepp. 
- Fortsatta ”farliga” fel efter tillrättavisning från provledaren.  

Kapning av stam och grenar  

För Godkänt, G: 
- Hänsyn till spänningar (sågning till ¼-1/3 av stammens diameter på trycksidan först). (Ej 

krav på mer avancerade kapmetoder på B- nivån, men naturligtvis tillåtet) 
- Placering på säkra sidan (insidan av böjen) vid ev. sidospänningar. 
- Nöjaktigt rakt kapsnitt och mötande skär vid kapning från två håll. 
- Anpassning vid kapning av grenar i spänn (kapning i steg, kapning från två håll). 
- Viss ”normal” fastklämning av svärd accepteras om situationen reds ut på ett bra sätt. 

GMA ges vid:   
- Ett eller fler konsekventa men mindre ”farliga” fel. 
- Felaktighet som på eget initiativ rättas till vid nästa kapning.   
 
Underkänt, U vid: 
- Mycket dålig/farlig teknik.  
- Ingen kunskap om kaptekniker vid spänningar. 
 

Användning av skyddsutrustning 

För Godkänt, G: 
- Användning av skyddsutrustning (t.ex. nedfällt visir och hörselkåpor). Dock tillåtet att 

starta sågen på tomgång utan hörselkåpor och att vänta med att fälla ner visir till strax före 
sågning.      

GMA kan ges vid:   
- Enstaka kortare felanvändning som rättas till på eget initiativ. 
- En
 

 missad användning som krävt tillrättavisning från provledaren. 

Underkänt, U vid: 
- Upprepad felaktig användning trots påpekande från provledaren. 
 

Övrigt  
Fel och brister som inte täcks in under övriga punkter kan anges under senna punkt. Exempel 
på fel som kan ge GMA eller UK är: 
- Väldigt osäker teknik, där eleven klarar provet på ”mera tur än skicklighet”. 
- Extremt omständlig eller långsam teknik vid t.ex. kvistning. 
- Klart olämplig arbetsställning vid fällning. 
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Mall för samtal med tänkta informanter 
Mallen är tänkt att användas då intervjuaren ringer upp för att informera om, och möjligen komma överens om 
att genomföra intervju med examinator.  
 
Kort presentation av intervjuaren 
Johan Emanuelsson  
 
Fråga om  
Ok att prata en stund?  
 
Fråga om man har lyckats kontakta rätt person  
Namn + examinator (eller) tagit körkort 
 
Information om vad ärendet gäller  
Jag är instruktör inom Säker Skog och gör  
Examensarbete inom lärarutbildningen vid Karlstad Universitet.  
Studien heter Kartläggning av likvärdighet i bedömning vid examination av 
Motorsågskörkort  
 
Informera om studiens syfte 
Syftet med studien, i korthet, att stärka kvalitetssäkringen av 
motorsågskörkort. 
 
Informera om studiens metod  
Studien bygger på intervjuer av examinatorer. Svar registreras med papper 
och penna. Svaren avidentifieras för att inte kunna spåras.  
 
Information om frivillighet och tidsåtgång (olika för examinatorer och examinerade) 
Deltagande är frivilligt.  
Möjlighet att avbryta när som helst.  
Intervjun tar ca 15 minuter  
Kan du tänka dig att ställa upp? 
 
Uppmaning till informanten 
Det är viktigt att försöka besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt. 
Fråga gärna om det är något du undrar.  
 
Fråga om eventuell starttidpunkt 
Är det ok att starta intervjun? 
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Intervjuunderlag  
Namn på examinatorn……………………………Examinatorns kod i studien…… 
Telenummer………………………………………………………… 
Namn på examinerade…………………………………………………………………… 
Svaren från intervjun registreras på intervjuunderlaget, ett för var och en av informanterna.  

Inledande information  
• Den första delen gäller en specifik A- och B-examination  
• Benämning på tillfället (från Säker Skogs datalista)…………………………….…… 

och datum (ev. två datum)………………………………………….……….……….  
• Vet du vilket tillfälle som avses? Säkerställ.  
• Den andra delen av intervjun är mer övergripande om examinationer och Säker Skog.  

Första delen 
Inledande frågor om utbildning och examination 

1. Var det en eller flera instruktörer i utbildningen innan examinationen? 
 
 

2. Medverkade du i utbildningen? 
 
 

3. Var du ensam examinator vid examinationstillfället eller var ni flera?  
 

Hur går examinationer av motorsågskörkort till i praktiken och vad skiljer 
mellan dessa och anvisningarna i styrdokumenten?  

4. Använde du checklistorna vid examinationerna? 
 
 
 

5. Hade du med anvisningarna till checklistorna?  
 
 
 

6. Hur kollade du filningen vid A-provet?  
Hela kedjan  
En höger och en vänster tand 
Utförandet 

 
 
 

7. Vid A-provets sågningsmoment, hur var stocken riggad? 
Fastspänd? 
I våg? 
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8. Vid B-provets trädfällningsmoment, hur skedde val av träd, fick eleven välja fritt eller 
anvisades träd?  

 
 
 
 

9. Vid B-provets trädfällningsmoment, vad hade du med för utrustning för mätningar? 
Huggarmåttband (eller motsvarande),  
Klave 
Skjutmått 
Tumstock  
Vinkelmätare 
Vattenpass 
Klocka 
Lasermätare (för riktningsmätning)  
 
 
 
 

Andra delen - Allmänna frågor om kvalitetssäkringsarbete 
inom Säker Skog 
Hur arbetar examinatorer för att stärka likvärdigheten i bedömningar?  

10. Hur ser samverkan ut med andra examinatorer för att stärka likvärdigheten? 
 
 
 
 
 

11. Hur gör du vid behov av stöd i bedömningsfrågor? 
 
 
 
 
 

12. Känner du att det är något speciellt område där du skulle behöva stärka din kompetens 
för att kunna genomföra examinationer med större likvärdighet?  

 
 
 
 
 

13. Hur gör du om du finner en sak som du tycker bör ändras i exempelvis en checklista? 
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Vilka faktorer är det som riskerar att leda till att examinationer genomförs 
med ej likvärdiga bedömningar? 

14. Tycker du att det är något som behöver ändras, exempelvis kravnivåer eller delar som 
kan missförstås. 

 
 
 
 
 

15. Vad tror du är viktigast för Säker Skog att göra för att förbättra likvärdigheten i 
bedömningar? 

 
 
 
 
 

16. Tycker du att det finns behov av mer informationsmaterial kring hur bedömningar ska 
utföras? Vad? 

 
 
 
 
 

17. Finns det några fall där du i efterhand tycker att du har dömt för hårt eller för snällt 
eller på något sätt gjort missbedömningar?  

 
 
 
 
 
 

18. Har du utsatts för hot, påtryckningar eller betungande förväntningar, att en person ska 
bli godkänd och få körkort? 
Från arbetsgivare? 
Examinerad? 

 
 
 
 

19. Om en elev misslyckats med en avgränsad del i ett prov exempelvis filningen i A-
provet eller kvistningen i B-provet, tycker du att personen ska göra om hela provet, 
eller räcker det med att göra om de missade delarna?  

 
 
 
 
 
 
 
Tack för medverkan och som sagt, informationen avidentifieras! 
Någon undran? 
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