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Abstrakt

Denna uppsats utreder den svenska skogsavverkningens utveckling mellan 1950-2007. Under 

denna  period  mekaniserades  avverkningen,  vilket  ledde  till  en  förändrad  verklighet  för 

skogsbranschen, dess anställda samt de skogsrika regionerna i främst Norrland. Med hjälp av 

nationell statistik och överskådliga figurer, framkommer i uppsatsen en tydlig bild av denna 

förändring. Mekaniseringen ledde till arbetslöshet, förändrade yrkesroller och stark utflyttning 

från  skogsrika  kommuner.  Emellertid  blev  lönerna  högre,  anställningstryggheten  starkare 

samt olycksrisken lägre under samma år. 

Den teoretiska anknytningen i denna studie handlar om hur ny teknik kan leda till ekonomisk 

tillväxt  och  konkurrensfördelar.  Genom  att  tillämpa  denna  teori  på  den  svenska 

skogsavverkningen,  framkommer  det  att  mekaniseringen  var  nödvändig.  Den  främsta 

anledningen var att det då blev möjligt att pressa priserna på virke, vilket var nödvändigt för 

att klara konkurrensen mot andra skogsrika nationer.
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1. Inledning

Framtidens skogsarbetare är en motorkunnig herre som vant umgås med och kan sköta fordon och 

maskiner. Tack vare motoriseringen och mekaniseringen kommer skogsarbetaren att ha arbete året 

runt, eftersom de dyrbara maskinerna måste förräntas och utnyttjas.  Han kommer troligtvis  att 

känna  en  trygghet  i  tillvaron,  som  forna  tiders  skogsarbetare  inte  vågade  drömma  om.  Den 

moderna skogsarbetaren räknar med att rationaliseringen skall möjliggöra en lönesättning som ger 

bättre inkomster i framtiden än vad som nu är fallet. Med andra ord: Framtidens skogsarbetare får 

det bättre socialt och ekonomiskt än våra dagars.1 

-  Uttalande  från  50-talet  av  skogsarbetareförbundets  dåvarande  ordförande  

Charles Winroth.

Vid en jämförelse mellan skogsarbetare idag och på 50-talet, kan man gott hävda att Winroths 

framtidsvision är besannad. För 50 år sedan arbetade de flesta skogshuggare under säsonger 

som  varade  några  vintermånader  varje  år.  Skogshuggarna  bodde  tillsammans  med  sina 

arbetskamrater i provisoriska kojor.2 Dag ut och dag in stod dem med snön i midjehöjd medan 

de fällde träd och kvistade stammar med yxa och såg. Detta var det traditionella, manuella 

skogsarbetet. Men under 50-talet började nya ljud att höras i skogarna. En mekanisering hade 

börjat träda i kraft genom att motorsågen och skogstraktorerna gjorde sitt intåg. Men detta 

betydde inte att mekaniseringen tog en omedelbar seger. Det är ett vanligt fenomen genom 

historiens lopp att ny teknik bemöts med skepsis och rädsla. Motståndet mot motorsågarna var 

stort och många skogsarbetare valde att fortsätta avverka manuellt.3 Dessa motståndsmän kan 

knappast se på dagens skogsarbete utan att fälla en nostalgisk tår, ty den nya tekniken kom att 

vinna slaget om skogen. 

Idag är den forna skogskulturen med dess skogskojor och pulsande i snön ett minne blott. 

Istället används maskiner vid avverkningen. Skördaren är en maskin som både fäller, kapar 

och kvistar virket.4 Den är lika produktiv som sju huggare tillsammans, vilket innebär att 

antalet skogsanställda minskar.5 Arbetsvillkoren och arbetskulturen inom branschen förändras 

1 Söderberg, I & E (1993) Från yxa och såg till skördare och miljövård, 75 år i facklig kamp och gemenskap.  
Svenska Skogsarbetareförbundet, Gävle. Sid. 99
2 Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län (1990) Yxhugg ur Norrbottens rika skogshistoria. 

Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå. Sid. 88f
3 Söderberg, I & E (1993) s. 98f
4 Enström, J (1996) Grundbok för skogsbrukare. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid. 22
5 Ersson, B (1985) Skogen i våra hjärtan: En bok om kärlek...  Förlaget Polstjärnan, Luleå. Sid. 192
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och  ger  konsekvenser  för  samhällena  i  de  skogsrika  regionerna.  Berättelsen  om 

skogsmaskinernas genombrott är berättelsen om en bransch med höga krav på rationalisering 

och hög produktivitet. Där mekaniseringen har ökat i takt med att skogsarbetarna har minskat. 

Men det är också lika mycket historien om hur skogsarbetarna har fått en högre social och 

ekonomisk ställning samtidigt  som branschen har blivit  säkrare med allt  färre skador och 

slitsamt arbete. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Denna  uppsats  ämnar  belysa  vilka  konsekvenser  som  ny  teknik  kan  föra  med  sig  och 

använder  mekaniseringen  av  skogsavverkningen  som  ett  praktiskt  exempel  på  denna 

företeelse. 

Frågeställningar:

• Vilka  ekonomiska  och  sociala  konsekvenser6 medförde  mekaniseringen  av 

skogsbruket under perioden 1950-2007 för anställda skogsarbetare?

• Vilken påverkan har  ovanstående mekanisering haft  på kommuner där skogsbruket 

traditionellt har haft stor betydelse?

• Hur  förändrades  den  traditionella  skogsarbetarkulturen  när  mekaniseringen  slog 

igenom? 

1.2 Avgränsningar

Studien avgränsar sig geografiskt till  hela Sverige,  eftersom nationell  statistik kommer att 

tillämpas och bearbetas. Detta ger resultat av bred och överskådlig karaktär. På regional nivå 

kommer  Norrbottens  län  att  behandlas  mer  ingående  än  övriga  landet.  För  att  djupare 

penetrera ämnet kommer en del av studien att vara inriktad på en lokal nivå. Där behandlas 

skogsindustrins betydelse i Arvidsjaur och Överkalix. Dessa kommuner har en historia där 

skogsbruk  har  haft  en  relativt  stor  betydelse  i  förhållande till  övriga  svenska  kommuner. 

Därför  kan  Arvidsjaur  och  Överkalix  ses  som  typiska  norrländska  skogskommuner.  Det 

6 Med sociala konsekvenser avses hur levnadssituationen förändrades för den typiske skogsarbetaren. Faktorer 
som inräknas är arbetsmiljö, yrkets status, förändringar i yrkessituation för skogsarbetarna som grupp osv.  
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befintliga källmaterialet om skogsindustrin i dessa kommuner ger författaren möjlighet att 

djupare studera det undersökta problemområdet.

Förutom en  nödvändig  bakgrund  som behandlar  skogens  betydelse  för  Sverige,  kommer 

studien att tidsmässigt begränsas från 50-talet till nutid. På 50-talet började mekaniseringen 

att göra sådana avtryck att skogsarbetet kom att förändras. Under samma decennium inleds 

den rationalisering vars resultat vi ser i dagens skogsbruk, där det mesta avverkningsarbetet 

sker  med  maskiner.  Termen  mekanisering  används  frekvent  i  denna  uppsats  och  dess 

definition är allt skogsarbete utom det som bedrivs manuellt med yxa och såg. Härigenom 

framkommer att det inte spelar någon roll ifall avverkningen bedrivs med motorsåg, skördare 

eller  andra  motordrivna  maskiner,  avverkningsarbetet  är  i  samtliga  fall  mekaniserat. 

Författarens definition av begreppet skogsarbete åsyftar den verksamhet som bedrivs i skogen 

innan virket transporteras iväg. De tidsmässigt största aktiviteterna inom skogsarbetet består 

av fällning, kvistning, kapning och barkning.7 

1.3 Metod och material

Till denna uppsats ska en kvalitativ studie tillämpas där olika teorier om teknikutveckling presenteras. För att 

besvara  syftet  om vilka  sociala  och  ekonomiska  konsekvenser  som teknikförändringen  har  medfört,  måste 

relevanta siffror presenteras genom statistik och tabeller. Den största delen av statistiken har författaren erhållit 

genom Skogsstyrelsens årliga årsböcker där den skogsstatistiska forskningen publiceras. De tabeller och figurer 

som skapades  för  denna  studie  är  baserade  på  dessa  faktauppgifter.  Det  har  varit  nödvändigt  med en  god 

empirisk grund för att kunna dra välgrundade slutsatser ur de resultat som publiceras i tabellerna och figurerna. 

Vid vissa tillfällen har det varit nödvändigt att tillämpa ett komparativt arbetssätt, där olika statistikuppgifter 

jämförs för att kunna dra rätt slutsatser. 

1.4 Tidigare forskning

Uppsatsen är inspirerad av Jonny Hjelms avhandling Skogsarbetarna och motorsågen, vilken 

behandlar  motorsågens påverkan på skogsarbetarkulturen vid dess genombrott  på 50-talet. 

Idag  arbetar  Hjelm som professor  i  historia  vid  Umeå universitet.  Dennes  avhandling  är 

7 Enström, J (1996), s. 22. Med kvistning avses att skördaren kapar bort alla grenar på stammen. Manuell 
barkning innebär att barken på trädet skalas bort med hjälp av en barkspade. Denna process mekaniserades på

50-talet i och med barkningsmaskinens intåg.
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användbar i denna studie, eftersom dess undersökningsområde liknar undersökningsområdet 

som ämnas  bearbetas  i  denna  text.  Därför  kommer  resultat  och  slutsatser  från  Hjelm att 

användas.  En  väsentlig  skillnad  mot  Hjelm  är  att  denna  studie  inte  enbart  fokuserar  på 

motorsågens påverkan för skogsarbetet. Det större tidsmässiga spannet från 1950 till nutid 

kommer att  ge utrymme att  analysera även andra maskiners påverkan på skogsbruket.  En 

annan skillnad är att Hjelm tillämpar en kvalitativ metod som är baserad på intervjuer för att 

nå sina resultat. Här kommer uppsatsen att vara grundad på fakta och statistik.  

Behandlingen av de norrbottniska skogskommunerna Arvidsjaur och Överkalix underlättades 

av Luleåprofessorn i ekonomisk historia Nils-Gustav Lundgren med hans avhandling Skog för 

export – Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870-1970 från 1984. Lundgren ger 

där  en  bra  inblick  av  skogsbrukets  utveckling,  något  som  har  gett  en  god  bakgrund. 

Avhandlingens beskrivning av skogsbrukets utformning i Jokkmokk mellan 1870 och 1970, 

har fungerat som inspiration inför behandlingen av Överkalix och Arvidsjaur.  Däremot är 

Lundgrens tidsavgränsning 1870-1970 så pass annorlunda än avgränsningen för detta arbete, 

som inleds vid 1950 och avslutas vid nutid (2007).  Denna faktor gör att  avhandlingen ej 

kommer  att  tillämpas  som  källmaterial,  trots  att  den  starkt  har  bidragit  till  att  öka 

uppsatsförfattarens intresse och kompetens inom det valda undersökningsområdet.

1.5 Källkritik

En uppenbar brist är  den ringa förekomsten av primärt källmaterial.  Vid flertalet tillfällen 

används citat och faktauppgifter som är tagna ur sekundärkällor. Ett exempel på detta utgör 

citatet som återfinns i inledningsavsnittet. Eftersom det inte har varit möjligt att få tag i de 

erforderliga  primärkällorna,  har  författaren  resonerat  att  det  är  bättre  med  fakta  från 

sekundärkällor än ingen fakta alls. Majoriteten av statistiken som publiceras är baserad på 

fakta från Skogsstyrelsen och Statistiska centralbyrån, vilka är primärkällor. Emellertid måste 

flera faktorer tas i beaktning vid en behandling av statistiken som löper från 1950 fram till 

2006. Fram till 1975 när skogsarbetet utfördes på ackord och hade inslag av säsongsarbete, 

var  det  problematiskt  att  beräkna  antalet  skogsarbetare.  Denna  källdiskussion  återfinns  i 

kapitel  2.3.  Förändringen  från  ackordslön  till  månadslön  gjorde  att  det  blev  enklare  att 

beräkna skogsarbetarnas löner. Den statistik som finns fram till 1975 har en relativ osäker 
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karaktär.  Även  vad  gäller  olycksfall  och  dödstal  finns  mörkertal  och  definitionsproblem. 

Statistiken kommer även fortsättningsvis i studien att behandlas kritiskt. 

En stor del av källmaterialet är så pass gammalt att de skrevs på 80-talet eller tidigare. Det är 

alltid en fördel att ha så pass ny fakta som möjligt, men på grund av det aktuella källäget och 

de äldre böckernas relevanta innehåll, var det nödvändigt att använda sig av dem.  

  

1.6 Disposition

Studien inleds med en bakgrund som överskådligt beskriver skogens betydelse för Sverige 

från 1600-talet och framåt. Under bakgrundsavsnittet behandlas även avverkningens karaktär i 

Norrland under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Efterföljande kapitel handlar om 

mekaniseringens tillkomst och utveckling inom skogsbruket.  Detta ligger till  grund för de 

kommande  tre  kapitlen  som  behandlar  skogsarbetarens  förändrade  yrkesroll  samt  dess 

ekonomiska  och sociala  utveckling.  Kapitlet  som sedan  följer  innehåller  en  studie  av  de 

typiska skogskommunerna Överkalix och Arvidsjaur samt en behandling av dessa kommuners 

skogsarbetarhistoria.  Det  sista  kapitlet  publicerar  och  förklarar  olycks-  och  dödsstatistik  i 

skogen. 

1.7 Teori 

För  att  behandla  denna  studies  syfte  bör  teorier  från  den  ekonomhistoriska  forskningen 

tillämpas.  Historien  är  full  av  exempel  på  hur  ny  teknik  har  ersatt  äldre  med  högre 

produktivitet som följd och det finns också en god teoretisk förankring till detta fenomen. Jan 

Glete är professor i historia vid Stockholms universitet. Han skriver att grunden för en stabil 

ekonomisk tillväxt är en ständigt fortgående omvandling av idéer och teknik. Relevant för 

processen är långsiktlighet hos företagare och investeringar utan omedelbara krav att den nya 

tekniken ska vara lönsam. Staten kan ha ett intresse av omvandlingsprocesser och tillämpar en 

aktiv och stimulerande roll för att uppmuntra ny teknik.8

8 Glete, Jan (1994) Nätverk i näringslivet. SNS Förlag, Stockholm. Sid. 32f
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Den österrikisk-amerikanske nationalekonomen Joseph Schumpeters teorier om omvandling 

handlar om att företag som lyckas göra nya innovationer erhåller försprång eller temporära 

monopol  och  att  konkurrenterna  riskerar  att  slås  ut,  p.g.a.  den  gammalmodiga  tekniken. 

Schumpetiansk konkurrens innebär att en aktör på marknaden vinner fördelar genom nya och 

mer  avancerade  produkter.  Viljan  att  pröva  något  nytt  ses  som  en  strategisk  faktor  i 

näringslivet.9 

Även  den  amerikanske  ekonomihistorikern  Nathan  Rosenberg  betonar  den  tekniska 

förändringens  betydelse.  Han  beskriver  vilken  mångfald  och  komplexitet  som  begreppet 

innehåller.  Rosenberg  betonar  att  en  teknisk  innovation  är  beroende  av  kompletterande 

uppfinningar,  för  att  kunna utnyttjas  mest  effektivt.  Detta  resonemang exemplifieras  med 

laserteknikens tillämpning inom telekommunikationen. Förutom tekniska förbättringar inom 

lasertekniken krävdes även förbättringar inom fiberoptiken och upptäckten att  detta kunde 

tillämpas kommersiellt.10 Vid en tillämpning av dessa tankegångar på skogsindustrins historia 

av tekniska förbättringar, synliggörs effekten att det inte bara är tekniken som gör skillnad. 

Det handlar även om att tekniken ska vara lämplig inom dess kontext samt att den ska visa sig 

vara rationell. 

Rosenberg diskuterar i Västvärldens väg till välstånd om vilken roll konkurrenshotet har för 

företags och branschers vilja till innovationer. Där driver han den neoklassiska tesen om att en 

stark privatisering och konkurrens från andra länder inom samma bransch, driver fram viljan 

till  innovationer för att  skapa konkurrensfördelar.  Det är viktigt att  statsmakten inte sätter 

några byråkratiska hinder så att företagen kan konkurrera på lika villkor. Rosenberg påpekar 

att  det västerländska företaget har stor frihet tack vare goda institutionella förutsättningar. 

Antingen kan företaget välja att säga ja eller nej till innovationsriskerna. Företaget tackar ja 

och det ser en stor chans till belöning i form av vinst. Om kostnaderna och riskerna anses för 

stora tackar företaget nej.11 Det kapitalistiska systemets utformning passar väl för innovatören 

som vill satsa kapital på ny teknik. Viktiga beståndsdelar som underlättar en tekniksatsning är 

aktiemarknaden,  försäkringsväsendet  och  begränsat  ägandeansvar.  Aktiemarknaden  gav 

förutsättningar för ett inflöde av kapital och det spridda ägandeansvaret innebar att förlusten 

9 Glete, J (1994) s. 41ff
10 Rosenberg, N (1997) Den tekniska förändringens ekonomi. SNS Förlag, Stockholm. Sid. 16
11 Rosenberg, N & Birdzell Jr, L.E. (2002) Västvärldens väg till välstånd.  SNS Förlag, Stockholm. Sid. 402f
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delades upp vid händelse att företaget gick i konkurs. Försäkringsväsendet medför trygghet 

genom att realkapitalet är bättre skyddat vid tekniska problem.12 

Jonny Hjelm skriver om varför den kapitalistiska aktören väljer att införa ny teknik. I de flesta 

fall är vinstintresset den drivande orsaken, men vissa villkor måste uppfyllas för att tekniken 

ska införas. För det första måste företaget ha kännedom om teknikens existens. Sedan måste 

tekniken vara tillgänglig och slutligen måste företaget ha möjlighet att skaffa sig nödvändig 

kunskap för att hantera tekniken. När då den nya tekniken införs uppkommer det faktum att 

produktionsmedlen ägs av företagsägarna, men används av lönearbetarna. Detta förhållande är 

giltigt inom de flesta branscher, men skogsbruket utgör i vissa fall ett undantag. Under 1950-

talet  införskaffade  sig  skogsarbetarna  själva  sitt  produktionsmedel  som  på  denna  tid  var 

motorsågen. Även idag investerar vissa skogsarbetare i eget realkapital. Innebörden blir då att 

skogsarbetaren blir en individuell teknikbärare med makt att förbättra tekniken.13

12 Rosenberg, N (1997) s. 114ff
13 Hjelm, J (1991) Skogsarbetarna och motorsågen. Arkiv avhandlingsserie, Lund. Sid. 16f
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2. Bakgrund 

Nedan följer en redogörelse för de viktigaste händelserna i det svenska skogsbruket fram till 

1950-talet. Bakgrunden har en kronologisk karaktär, men är uppdelad i två avsnitt, där det ena 

behandlar hela riket och det andra beskriver skogsavverkningens karaktär i främst Norrland.

2.1 Skogens betydelse för svenskarna

Skogen har genom alla tider varit en viktig råvara för det svenska riket. Under stormaktstiden 

behövdes stora mängder träkol för att hålla igång den starka produktionen och exporten av 

koppar  och  järn.  De  för  riket  viktiga  produkterna  timmer,  brädor,  tjära  och  beck  kunde 

utvinnas ur skogen.  Det faktum att  Sveriges första skogslag kom redan 1647, visar vilket 

intresse staten hade att ombesörja skogen. Innebörden var att garantera järnbruken försörjning 

av skogsprodukter genom ett förbud mot svedjande14 som inte hade uppodling som mål.15 

Under mitten av 1800-talet hade Sverige tagit steget in i en omvälvande fas. Ångmaskinen, 

järnvägen, aktiebolagslagen och de minskade handelsregleringarna var betydande exempel på 

nyheter som innebar att Sverige upplevde en industriell revolution. Genom de förändringar 

som inträffade blev det lönsamt att utnyttja Norrlands skogsresurser och stora ångsågar växte 

upp längs norrlandskusten.  Skogen kunde utnyttjas  mer omfattande och fick därför  större 

betydelse. På grund av en hög efterfrågan under 1800-talet, steg priserna på skogsprodukter 

som timmer, plankor och bjälkar i förhållande till jordbruksprodukter. Detta innebar att det 

blev mer lönsamt att avverka skog och bönderna lade allt större tid åt skogsavverkning.16  För 

att  utvinna  så  mycket  som  möjligt  ur  skogens  ekonomiska  värde,  effektiviserades 

verksamheten  genom  att  många  skogsföretag  samordnade  avverkning  med  flottning  och 

förädling.  Skogsbolagen köpte  upp betydande andelar  av de norrländska  skogarna.  Under 

1800-talets andra hälft hade 20 000 bönder sålt sina skogsinnehav till skogsbolagen. Skogen 

hade industrialiserats och det krävdes gott  om arbetskraft  för avverkningsarbetet.  I  många 

norrländska kommuner var efterfrågan större än utbudet på skogsarbetare. Staten spelade en 

aktiv roll för att lösa denna problematik genom att stimulera arbetare från södra Sverige att 
14 Begreppet svedjande innebär att skog inom ett visst område bränns ned. Syftet är att göra området mer 
näringsrikt vid en återplantering av skog.
15 Gunnarsson, K-G (1994) Skogen och Sverige. Kalmar. Sid. 22f
16 Lundgren, N-G (1987) Kampen om naturresurserna. Ekonomisk utveckling och institutionell förändring i Lule 
älvdal under 700 år. SNS Förlag, Stockholm. Sid. 72f
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kolonisera de norrländska skogarna.17 En gratis markplätt tillräckligt stor för ett småbruk samt 

skattefrihet i 15 år lockade många kolonister till Norrland.18 Mellan 1850 och 1910 ökade 

Norrland sin befolkning med 137 procent från 400 000 invånare till  950 000. Övriga riket 

ökade under samma period med 48,4 procent.19

2.2 Livet i skogskojan

Skogsavverkningen  var  arbetskraftsintensiv20 med  en  stor  efterfrågan  på  skogsarbetare. 

Avverkningen hade för många huggare karaktären av ett säsongsarbete som utfördes under 

vintermånaderna.  Skogsarbetarna bodde tillsammans i  skogskojor och de arbetade på raka 

ackord, vilket innebar att de fick ersättning efter hur mycket de lyckades fälla och kvista.21 

Kojorna var ofta små och slarvigt byggda. Detta innebar att många arbetare inhystes på liten 

yta samtidigt som kojan var dragig och dåligt isolerad. Anledningen till detta var att bygget 

tog värdefull  ackordstid.  Genom att  snabbt  bygga upp kojan,  kunde mer tid  utnyttjas  för 

huggning.  Avverkningen  skedde  med  timmersvans  eller  yxa  fram  till  maskinernas 

genombrott.22 Skogsbolagen  hade  aldrig  något  intresse  av  att  lägga  ut  pengar  på 

skogsarbetarnas kojor och skogshuggarna vågade inte ställa krav med rädsla för att stöta sig 

med  arbetsgivaren.  Levnadssituationen  i  skogskojorna  uppmärksammades  1907  av 

Sundsvallsläkaren G.A. Hassler. Han krävde bättre hygien- och hälsoförhållanden, bättre kost 

och större sovutrymmen. Detta ledde till att riksdagen tog beslut om vissa förbättringar för 

skogsarbetarna, men på det stora planet var dessa förändringar endast marginella. Exempel på 

förbättringar var vissa krav på byggnadens standard, samt att minimigränsen för sovutrymme 

höjdes.23 

Bolagen ställde också krav på att träden kapades i rätt höjd. Var stubbarna för höga straffades 

huggaren med böter.24 Skogsarbetaryrkets status var lågt. Ett vanligt uttryck från 1900-talets 

17 Hederyd. Olof (1986) Överkalix Del 2 – Från fiskestrider till avfolkningstider. Norrbottens museum, 
Överkalix. Sid. 154
18 Granström, L (1998) Mellan bark och ved. Sid. 107
19 Söderberg, I (1993) s. 16ff
20 Med begreppet arbetskraftsintensiv avses att det krävs en större arbetsinsats/produktionsenhet i förhållande till 
andra branscher.
21 Innebörden av raka ackord var att all ersättning som skogsarbetaren erhöll var bunden till avverkningsgraden. 
Om inga träd fälldes blev lönen följaktligen noll kronor. Poängen med systemet var att arbetarna skulle bli 
belönade efter hur pass produktiva de var. Genom hårt arbete kunde arbetaren tjäna bättre.
22 En timmersvans är en såg som har ett handtag, varifrån ett avsmalnande blad utgår.
23 Söderberg, I (1993) s. 21ff
24 Granström, L (1998) s. 72ff
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första  hälft  belyser  detta:  ”Om  du  inte  kan  bli  något  annat,  så  kan  du  ju  alltid  bli 

skogsarbetare.”25

Situationen för skogsarbetaren kom i en aspekt att förbättras under 1930-talet. Då började 

kockor att bli vanliga i skogskojorna.26 Detta gjorde att skogshuggarna orkade mer samtidigt 

som de slapp bekymra sig för matlagning.27 Kojkulturen kom att leva kvar till 60-talet när 

infrastrukturen hade utvecklas till en sådan nivå att arbetarna kunde pendla från sina hem till 

arbetet.28

3. Resultat

Detta  kapitel  ämnar  besvara  de  frågeställningar  som  studien  är  baserad  på.  Avsnittet  är 

uppdelat i ett antal kapitel och flertalet resultat presenteras i figurer.

3.1 Motorljud i skogen

Skogsbolagen önskade öka avverkningstakten för att kunna öka kapaciteten vid sågverken och 

fabrikerna där timret förädlades. Med detta syfte hade motorsågen utvecklas och redan 1917 

prövades den för första gången. Dessa sågar var ämnade att brukas av två män samtidigt. 

Dock var de för tunga och otympliga för att kunna användas effektivt inom avverkningen.29 I 

en statlig utredning från 1938 framkommer att  det ställdes krav på att  skogsbruket skulle 

rationaliseras. Den vetenskapliga nivån på skogsforskningen befann sig enligt utredningen på 

”ett synbarligen ganska outvecklat stadium”. Under de kommande åren kom forskningen att 

spela en större roll och staten ville utreda hur skogsbolagen bättre kunde utnyttja arbetskraften 

och  mekanisera  arbetsmomenten.30 Motorsågstekniken  utvecklades  stegvis  under  denna 

period  och  på  50-talet  fanns  så  pass  lätta  och  driftsäkra  motorsågar  att  de  kunde  öka 

avverkningstakten. Antalet  motorsågar ökade från ca 7 000 stycken år 1953 till  ca 30 000 

stycken  år  1956.  Även  barkningen  mekaniserades  under  denna  period31.  Vid  de  nya 

25 Perlinge, A (1992) Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år. Nordiska Museet, Stockholm. Sid. 7
26 Kockor var ofta unga kvinnor som var anställda för att laga näringsrik och varierad kost åt skogshuggarna.
27 Perlinge, A (1992) s. 78
28 Ibid s. 106
29 Enström, J (1996) s. 22
30 Hjelm, J (1991) s. 64f
31 Hagner, S (2005) Skog i förändring: vägen mot ett rationellt och hållbart skogsbruk i Norrland ca 1940-1990. 
Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Stockholm. Sid. 375ff

10



skogsbilvägarna  placerades  de  mobila  barkningsmaskinerna.  Dessa  effektiviserade 

skogsarbetet,  eftersom  manuell  barkning  med  barkspade  tidigare  upptog  nästan  halva 

arbetstiden. Traktorer började användas för virkestransport, även om hästen fortfarande var 

betydelsefull. Motorsågarna, barkningsmaskinerna och traktorerna var faktorer som innebar 

att avverkningen ökade sin produktivitet.32 Under 50-talet minskade arbetsinsatserna för en 

skogskubikmeter från 0,74 till 0,43 dagsverken.33 Detta gav följande konsekvenser:

• Behovet av skogsarbetare minskade.

• Skogsbolagen insåg att en satsning på realkapital skulle ge större vinst.

• Trots  att  skogsarbetarna  var  tvungna  att  bekosta  sina  egna  motorsågar,  ansåg  sig 

många  tvungna  att  följa  utvecklingen  i  skogsavverkningen.  Alltfler  skogsarbetare 

skaffade sig motorsåg, vilket innebar ett de fick anpassa sig till ett nytt arbetssätt.

• Rationaliseringarna  innebar  att  priset  på  träprodukter  kunde  pressas.  Genom detta 

möjliggjordes en löneglidning34 som gav skogsarbetaren högre lön.35

Ur ett nationellt perspektiv var skogsbolagens vilja till rationalisering oundviklig. Under 50-

talet upplevde Sverige en högkonjunktur och för att öka produktionen krävdes en allt större 

avverkning. Det fanns inte tillräcklig arbetskraft för detta, vilket gjorde att maskiner blev ett 

nödvändigt inslag. Denna omställning underlättades av fallande priser på virke och att priset 

på arbetskraft ökade.36 

60-talet kom att bli det decennium när mekaniseringen gjorde ett övergripande genombrott. 

Trenden med fallande virkespriser  och  dyrare  arbetskraft,  gav starka  indicier  till  fortsatta 

rationaliseringar. Motorsågen kunde nu även användas för kvistning och det blev standard för 

skogsarbetarna att använda motorsåg. Hästtransporterna och flottningen började i högre grad 

att ersättas av traktorer och lastbilar. Skogsbilvägar och den ökade bilismen i Sverige gjorde 

att kojkulturen försvann och ersattes av dagspendling under 60-talet.37 Kännetecknande för 

60-talet  var  att  samtliga  steg  från  fällningen  till  virkestransporten  mekaniserades,  vilket 

skapade ett sammanhållet tekniskt system. Detta ledde till att produktivitetsökningen under 

32 Perlinge, A (1992) s. 8
33 Andersson, S (1982) Ny teknik i skogen. Liber, Stockholm. Sid. 27
34 Med löneglidning avses löneökningar som är större än vad som beslutats enligt kollektivavtal.
35 Söderberg, I (1993) s. 98f
36 Hagner, S (2005) s. 372
37 Granström, L (1998) s. 106
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60-talet  blev nästan tredubbel.  Samtidigt reducerades antalet  skogsanställda med hälften.38 

Under decenniet importerades de första helmekaniserade skogsmaskinerna från Kanada, USA 

och Ryssland. Skogsarbetare kunde sitta en hel arbetsdag i en hytt med enda uppgiften att 

styra en maskin som skötte avverkningsarbetet. Denna nya teknik skulle ta upp konkurrensen 

med motorsågen om avverkningsarbetet.39 Under 70-talet gick andelen av slutavverkningen 

som sköttes av skogsmaskiner från ca 6 % år 1970 till ca 65 % år 1980.40 En kontinuerlig 

teknisk utveckling av skogsmaskinen kom att mynna ut i dagens skördare och skotare41. Dessa 

maskiner utvecklades under 70-talet och fick sitt genombrott under 80-talet.42 Enligt uppgifter 

från 1992 klarar en skördare av att ta ned 70-90 träd/timmen. Maskinerna körs ofta i skift, så 

en skördare avverkar ofta över 1000 träd/dag.43 

År 1995 bedrevs 85 % av det totala avverkningsarbetet av skördare.44 Men rationaliseringen 

skulle  kunna  gå  längre  och  avverkningen  kan  skötas  bättre.  Det  statliga  skogsbolaget 

Sveaskog bedriver idag forskning för att få fram effektivare teknik i skogsbruket. Exempel på 

ny teknik som kan ersätta  skördaren och skotaren är  förarlösa maskiner  och aggregat  för 

flerträdshantering.45

3.2 Skogsarbetarens förändrade yrkesroll

En utredning från 1968 av Lars Sandahl i Skogsindustriarbetaren behandlade rationaliseringen 

inom skogsbruket. Utredningen kallades ”Skogen år 2000” och var en framtidsvision om hur 

skogsbruket  borde  rationaliseras.  Mottot  var  ”ingen  man  på  marken  och  ingen  hand  på 

virket”. Sandahls vision handlade bland annat om trädsugare som skulle suga upp träden från 

luften  och  ballonger  som  skulle  sväva  över  älvarna  med  virkestransporter.  Dessa 

nymodigheter har ännu inte slagit igenom, men Sandahls framtidsvision är ändå inte långt 

ifrån sanningen. I dagens skogsbruk behövs sällan män på marken eller händer på virket. 

Skogsarbetaren kan idag sitta i förarstolen på sin skördare och låta maskinen göra arbetet. 

Även om dagens skogsarbetare inte behöver kliva ur sin maskin för att träden ska falla, kan 

38 Perlinge, A (1992) s. 9
39 Andersson, S (1982) s. 9ff
40 Ibid s. 16
41 En skotare är en skogstraktor försedd med kran. Används för lastning och lossning av virke.
42 Hagner, S (2005) s. 374
43 Söderberg, I (1993) s. 11
44 Perlinge, A (1992) s. 52
45 http://www.sveaskog.se/upload/PDF/AR2006.pdf (2007-11-15 13:39) s. 12
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denne ändå känna sig många gånger mer produktiv än skogshuggaren som använder yxa och 

såg.46

Under  50-talet  började  det  traditionella  säsongsarbetet  i  viss  grad  att  ersättas  av  fasta 

anställningar som varade året runt. Skogspersonalen blev tilldelad fortbildning och kunskaper 

om  hur  avverkningsarbetet  kunde  bedrivas  effektivare.  Dessa  faktorer  ledde  till  att 

skogsarbetarna blev en mer professionell yrkeskår. Under denna period började den svenska 

skogsindustrin att känna av en starkare konkurrens från andra skogrika länder som exempelvis 

Sovjet och Kanada. Det var nödvändigt att hålla nere virkespriser för att klara konkurrensen. 

Enda sättet att klara detta var genom rationaliseringar. Den höga kostnaden för en anställd 

skogsarbetare var för hög, vilket gjorde att det lönade sig bättre för skogsbolagen att ersätta 

med  maskiner  istället.  Följande  tabell  visar  på  produktivitetsökningen  och  det  minskade 

behovet av arbetskraft i de svenska skogarna. 47 

Tabell 1 och figur 1: Antal årsarbetare för avverkning och terrängtransport av en miljon kubikmeter virke.

Antal m an
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Källa: Perlinge, A (1992) Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år. 

Tabellen vittnar om att produktiviteten år 1989 var 19 gånger högre än år 1955. Ur tabellen 

och  figuren  kan  ett  samband  utläsas  mellan  ökad  mekanisering  och  minskat  behov  av 

arbetskraft.  Vissa faktorer bör beaktas innan en förhastad slutsats  dras om detta samband. 

Tabellen tar inte hänsyn till trädstorlek, virkesvolym per hektar och andelen slutavverkningar. 

46 Söderberg, I (1993) s. 13
47 Perlinge, A (1992) s. 55f
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Sedan  1955  har  dessutom  många  arbetskraftsintensiva  och  manuella  moment  inom 

skogsbruket försvunnit. Två exempel på sådana är flottning och barkning. Den tendens som 

har skett i skogsbruket under de 50 senaste åren är att det primitiva slitet har ersatts med en 

mer  komplex  yrkesroll.  Idag  räcker  det  inte  med  att  skogsarbetaren  endast  behärskar 

fällnings-  och  kvistningsmoment.  Denne  måste  även  ha  kompetens  inom  biologi  och 

naturvård samt inneha goda kunskaper inom teknik och data för att bruka skördaren på ett 

effektivt sätt.48

Det är svårt att beräkna hur många som var anställda i skogen när säsongsarbete var vanligt.49 

Så sent som 1958 gjordes ett försök att uppskatta antalet skogsarbetare med hjälp av de årliga 

folkräkningarna. Denna undersökning kunde konstatera att det inte fanns säkra uppgifter om 

hur många personer som skogsbruket sysselsatte. Anledningen går att spåra till skogsarbetets 

säsongsbetonade karaktär. Många jordbrukare hjälpte till i skogsarbetet under vintrarna när 

det  inte  fanns  så  mycket  att  göra  på  bondgården.  1970  var  60  %  av  skogsarbetarna 

säsongsanställda.  Det  saknades ofta  register  och statistik på de säsongsanställda.  Däremot 

gick det att säkerställa hur många arbetare som hade skogsarbetet som sin huvudsyssla.

Figur 2:  Antal  anställda  skogsarbetare/år  beräknat  i  1000-tal.  Den definition  av  skogsarbete  som används i 

tabellen är densamma som författaren tillämpar i kapitel 1.3: Avgränsningar. 
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Källa: Uppgifter är hämtade från Skogsstyrelsens skogsstatistiska årsbok 1953-2006.

48 Söderberg, I (1993) s. 13
49 Definitionen av säsongsarbete innebär arbete max 200 dagar/år inom näringen.
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År  1950  uppgick  antalet  anställda  skogsarbetare  i  Sverige  till  64 300  stycken.  Om även 

säsongsarbetarna räknas in kan siffran grovt uppskattas till cirka 200 000.50 Tabell 2 har alltså 

osäkra faktauppgifter fram till slutet av 70-talet, när mer tillförlitlig statistik kunde publiceras. 

Felmarginalen kan uppskattas till cirka 5 000 personer ifrån den angivna siffran under främst 

50-  och  60-talet  när  det  rönte  störst  problem att  säkerställa  antalet  skogsarbetare.  Denna 

felmarginal har en generellt stor karaktär, men trots detta visar figur 2 tydliga tendenser.  

År 1957 arbetade uppskattningsvis 197 400 personer inom skogsavverkningen. Två år senare 

var antalet skogsarbetare cirka 138 800. 58 600 personer, eller cirka 30 % av skogens arbetare 

hade förlorat sina jobb. Återigen bör problemet med ungefärlig statistik betonas, men likväl är 

tendensen  tydlig.  Motorsågarna,  barkningsmaskinerna  och  traktorerna  hade etablerat  sig  i 

avverkningsarbetet,  vilket  ökade  produktiviteten.  Den  minskade  insatsen  för  ett  avverkat 

dagsverke gjorde att vissa skogsarbetare blev överflödiga och fick avgå. Denna utveckling 

finns beskriven i kapitel 2.2. Figuren visar en dramatisk nedgång av arbetskraft från 1962 och 

under resterande 60-talet. 

På 70-talet skedde ett trendbrott när yrkeskåren åter ökade i antal. Produktiviteten hade sedan 

50-talet pressats så lågt att det svenska skogsbruket i högre grad blev känsligare för händelser 

i omvärlden. Den oljekris som drabbade världen 1974 gjorde att det många gånger blev för 

dyrt med bränsle till skogsmaskinerna. En annan faktor till 70-talets uppgång av arbetskraft 

var att ackordslönen ersattes med månadslön 1975. Detta innebar att arbetarna kunde ta det 

lugnare  i  sitt  arbete,  vilket  minskade  produktiviteten.51 Den  uppgång  på  5 000  anställda 

mellan 2004 och 2006 beror på de stora arbetsinsatser som krävdes efter stormen Gudruns 

verkningar i södra Sverige.52   

Trots att skogsarbetaryrket har en historia som lågstatusyrke med en tung fysisk belastning, 

har ändå yrket gett arbetarna en stor dos frihet jämfört med andra arbeten. Skogsarbetaren har 

haft förmånen att till viss grad bestämma över utformandet av sitt eget arbete. Denna frihet 

har alltid prioriteras högt och inte minst det inledande tvivlet till motorsågarna visar rädslan 

över  att  få  ett  förändrat  arbetssätt.53 Erik  Berg  skriver  i  Arbetare  blir  företagare  –  Nya 

ägarstrukturer i svensk skogsavverkning om hur skogsarbetarens grad av frihet har minskat. 

50 Hjelm, J (1991) s. 134f
51 Andersson, S (1982) s. 28ff
52 Skogsstatistisk årsbok (2006) s. 209
53 Söderberg, I (1993) s. 98ff
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Där beskrivs tendensen mot ökat entreprenörskap. Skogsföretagen har minskat sitt innehav av 

skogsmaskiner,  eftersom den fasta utgiftsposten som maskinerna utgör inte är ekonomiskt 

gynnsam. Alltfler skogsmaskiner har hamnat i privata entreprenörers händer. Situationen blir 

att avverkningen sköts av entreprenörer som skriver kontrakt med skogsbolagen. Genom detta 

system slipper skogsbolagen betala lön och sociala avgifter.54 

Konsekvensen  har  emellertid  blivit  att  ägarna  av  skogsmaskinerna  är  starkt  beroende  av 

kontrakt från skogsbolagen. Genom att den självverksamme arbetaren har betalat sin egen 

maskin,  måste  denne  maximera  användningen  av  den.  För  att  gå  med  vinst  krävs  att 

skogsmaskinen (oftast skördare) avverkar under hela dygnet, vilket fordrar skiftgång bland 

personalen. Berg skriver att detta förhållande mellan entreprenören och skogsbolagen gör att 

skogsarbetarna har tappat mycket av sin frihet. Genom beroendeställningen kan inte längre 

den  självverksamme  skogsarbetaren  bestämma  över  sitt  eget  arbete  på  samma  sätt  som 

skogsarbetarna gjorde när avverkningen sköttes med manuella verktyg eller motorsåg.55 

3.3 Skogsarbetarnas löneutveckling 1950-2005

Skogsarbetaryrket har en historia av starka arbetsgivare som har kunnat hålla nere lönerna för 

arbetarna.  I  figur 3 och figur  5 framkommer dock att  den ekonomiska situationen snabbt 

förbättrades  mellan  1950-1952.  Dagslönerna  höjdes  från 17,76  kr  till  31,62  kr  på  två  år. 

Anledningen  till  dessa  löneglidningar  var  högkonjunkturen  som  låg  kvar  efter  andra 

världskriget. Skogsindustrin gjorde goda vinster och det var konkurrens om arbetskraft. För 

att locka till sig skogsarbetare erbjöds högre löner.56 I figur 5 kan utläsas att huggarnas löner 

höjdes under hela 50- och 60-talet, frånsett år 1952. 

Genom en komparativ  undersökning kan skogsarbetarnas  löneutveckling  i  förhållande till 

övriga samhället jämföras. Det lämpligaste måttet hade varit att jämföra skogsarbetarnas löner 

med löneindex för alla arbetsgrupper totalt mellan åren 1950-1970. Emellertid existerar inte 

sådan gammal statistik, så konsumentprisindex (KPI) får fungera som ett jämförande index. 57 

Figur 3 och 4 visar hur skogsarbetarnas löneläge förhöll sig till KPI. Figur 3 har index 14,64 

år  1950  och  index  4,919  år  1970.  Detta  ger  en  negativ  kurva,  vilket  innebär  att 
54 Berg, E (1988) Arbetare blir företagare. Arbetslivscentrum, Stockholm. Sid. 26ff
55 Ibid s. 64f
56 Söderberg, I (1993) s. 100ff
57 Konsumentprisindex (KPI) visar prisutvecklingen på varor och tjänster i Sverige.
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skogsarbetarnas  löner  utvecklades  ungefär  tre  gånger  så  starkt  som  konsumentprisindex 

mellan 1950-1970. Förenklat kan slutsatsen dras att skogsarbetaren år 1970 hade tre gånger så 

mycket  pengar  än  skogsarbetaren  år  1950  i  förhållande  till  den  genomsnittlige  svenske 

arbetaren.

Figur 3: Förhållande mellan skogsarbetarnas daglöner och konsumentprisindex 1950-1970
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1950-1970 och statistiska centralbyrån.

Från 1971 började lönestatistiken att beräknas i timlön. Den förhållandevis starka spridning 

mellan löner och KPI som skedde 1950-1970, planade ut under 70-talet och har sedan dess 

legat på en relativt stabil nivå.  

Figur 4: Förhållande mellan skogsarbetarnas timlöner och konsumentprisindex 1971-2006
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1971-2005 och statistiska centralbyrån.
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I  figur  4  utläses  att  skogslönerna  var  14  % högre  mot  KPI  2005  jämfört  med  lönernas 

förhållande till KPI år 1971. Ur tabellen finns flera kopplingar till slutsatserna kring figur 2. 

Den produktivitetsminskning som skedde från mitten av 70-talet hör samman med kurvans 

stigning som börjar vid mitten av 70-talet och sträcker sig tiotalet år framåt i figur 4. Sverige 

upplevde en relativt stark lågkonjunktur och skogsbruket upplevde stora lönsamhetsproblem.

Figur 5: Genomsnittlig dagslön för skogsarbetare 1950-1970. 

0

20

40

60

80

100

120

140

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

Källa: Skogsstatistisk årsbok 1950-1970

Figur  5  och  6  visar  hur  mycket  som skogsarbetarnas  löner  har  stigit  mellan  1950-2005. 

Anledningarna till den oregelbundna kurvan vid mitten av 90-talet i figur 6, kan härledas till 

olika  definitioner  av  lönebegreppet.  År  1995  exkluderades  semesterlönen  från  timlönens 

innehåll. År 1997 exkluderades även OB-tillägg och sjuklön, vilket bidrog till att tillfälligt 

minska  den  genomsnittliga  timlönen.  Orsaken  till  att  två  figurer  publiceras  var  att 

lönestatistiken övergick från att räknas i dagslön till att räknas i timlön 1971. 
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Figur 6: Genomsnittlig timlön för skogsarbetare
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1971-2006

3.4 Mekaniseringens sociala konsekvenser

Motorsågsanvändnigen under  50-talet  minskade  efterfrågan på  arbetskraft.  De  fysiskt  och 

psykiskt tunga arbetsmomenten blev färre och fast anställning blev vanligare. Den ökande 

bilismen  och  de  skogsbilvägar  som byggdes  under  60-talet  gjorde  arbetspendling  möjlig. 

Detta  innebar samtidigt att  den beryktade kojkulturen försvann och ersattes av permanent 

året-runt boende. Dessa faktorer bidrog till en höjning av skogsarbetsyrkets status. 58 

Det  har  tidigare  i  denna  studie  konstaterats  att  mekaniseringen  hade  inneburit  att  det 

traditionella  skogsarbetet  förändrades.  Skogsarbetarnas  förhållande  till  nyheten  med 

motorsågar  på  50-talet  är  ett  talande  exempel.  Motorsågarna  kunde  onekligen  underlätta 

arbetet, men rädslan var stor för de konsekvenser som den tekniska nyheten kunde föra med 

sig. Det befarades att motorsågen skulle ta ifrån skogsarbetarna den frihet som de ansåg sig 

ha.  Många motorsågar  lämnades  i  skogskojorna  på  grund av att  de  fungerade dåligt  och 

krävde  många  reparationer.  Andra  arbetare  lämnade  motorsågen  hemma  av  en  annan 

anledning.  De  tyckte  att  den  traditionella  avverkningstekniken  med yxa  och  såg  var  mer 

effektiv.59

58 Hjelm, J (1991) s. 82f
59 Söderberg, I (1993) s. 98ff
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Mekaniseringens andel av avverkningsarbetet ökade från ca 6 % år 1970 till ca 65 % år 1980. 

För varje skördare som sattes i bruk friställdes fem-sex man som tidigare hade ägnat sig åt 

motormanuell  huggning.  Tendensen  från  60-talet  fortsatte  genom  att  fler  och  fler 

skogsarbetare  blev  arbetslösa.60 Staten  stod  inför  ett  dilemma;  samtidigt  som  det  var 

nödvändigt att rationalisera skogsbruket för att klara den internationella konkurrensen, var det 

viktigt för staten att hålla tillbaka arbetslösheten. Mekaniseringen var nödvändig, men många 

var kritiska inför problemen med arbetslöshet och ställde sig tveksam till om skogsbrukets 

skulle  fortsätta  på  sin  inslagna  väg.  De  som  drabbades  hårdast  av  denna  verklighet  var 

skogskommunerna  i  Norrlands  inland,  eftersom dessa  kommuner  hade  ett  stort  inslag  av 

skogsavverkning  jämfört  med  övriga  kommuner.  När  jobben  försvann  från  denna  sektor, 

flyttade  många  som  tidigare  hade  varit  skogsarbetare  på  grund  av  att  kommunerna  inte 

klarade  av  att  ersätta  de  förlorade  arbetstillfällena.  Den  ökade  utflyttningen  från  dessa 

kommuner  har  bidragit  till  minskat  skatteunderlag  och  försämrad  service  för 

kommuninvånarna.61 

3.5 Upplevelser från verkligheten: Inlandets skogskommuner

I  kapitel 2.1.1  Skogens  betydelse  för  svenskarna,  framgår  det  vilken  betydelse  som 

skogsbruket  hade  för  den  ekonomiska  och  befolkningsmässiga  utvecklingen  i  Norrland. 

Skogen gav hög avkastning och många arbetstillfällen, vilket ledde till en stark optimism i 

skogskommunerna.  På  50-talet  vände  denna  utveckling  samtidigt  som  motorsågen  och 

mekaniseringen  kom till  skogen.  De  generella  konsekvenserna  som detta  medförde  finns 

redogjort i tidigare avsnitt i denna uppsats. Nedan belyses mekaniseringens konsekvenser på 

ett  lokalt  plan.  Två  av  Norrlands  och  tillika  Norrbottens  skogskommuner  kommer  att 

behandlas. Överkalix och Arvidsjaur har gått från att de under 1950-talet var kommuner där 

mycket kretsade kring skogen till dagens verklighet där skogsbruket är mekaniserat med ett 

litet  arbetskraftsbehov.  Genom  att  studera  denna  utveckling  tydliggörs  vilka 

befolkningsmässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser som skogsbrukets mekanisering 

har medfört. 

60 Andersson, S (1992) s. 32
61 Ibid s. 48ff
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Figur 7: Befolkningsutveckling i Arvidsjaur kommun och Överkalix kommun 1950-2006
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Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik. Mellan 1950-1968 endast befolkningsuppgifter var femte år.

3.5.1 Överkalix

Under mer än två sekler har skogen varit den dominerande näringen i Överkalix. Den har 

fungerat som bygdens hjärta, som mycket har kretsat runt. Skogen har förenat kommunens 

invånare och gett dem ett gemensam kulturarv.62 Överkalix ligger i inlandet cirka tio mil norr 

om  Luleå.  År  1949  hade  Överkalix  kommun  9 257  invånare.  Detta  är  det  högsta 

befolkningstal som kommunen hittills har registrerat.63 Året efter var 1 665 Överkalixbor eller 

18 % av kommunens invånare, sysselsatta inom jord- eller skogsbruket. Sysselsättningsgraden 

inom denna näring synliggörs i följande tabell och figur:

 

62 Nilsson, N (1993) Överkalixboken – En bok om Överkalixbygdens historia. Överkalix. Sid. 286f
63 Ibid s. 204
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Tabell 2: Antalet sysselsatta inom jord- eller skogsbruk i Överkalix kommun 1950-1980. 

Källa: Tabell hämtad från Olof Hederyd, Överkalix del 2. Från fiskestrider till avfolkningstider.

Antalet sysselsatta minskade alltså med 1312 personer mellan åren 1950 och 1980.64 Ur figur 

7 framgår det att Överkalix kommun hade en befolkningsminskning på 4 069 personer under 

samma tidsperiod. Procentuellt sett var minskningen av jord- och skogsbruksanställda 79 % 

och befolkningsminskningen i kommunen 44 %, vilket också var högst i Norrbottens län. Den 

åldersgrupp som hade högst utflyttning var personer i barnafödande ålder. Detta har gett en 

negativ  demografisk  struktur  i  Överkalix,  med  en  hög  andel  invånare  i  de  högsta 

åldersgrupperna. 

En av orsakerna till den negativa befolkningsutvecklingen kan härledas till rationaliseringen 

inom  skogsbruket.  Överkalix  stod  helt  oskyddat  mot  det  mekaniserade  skogsbrukets 

minskande behov av arbetskraft. Skogsarbetet hade varit den helt dominerande näringen och 

när den föll samman fanns inga andra näringar som hade större betydelse och kunde ta över. 

Kommunen klarade inte av att sysselsätta det ökande antalet arbetslösa, på grund av det ringa 

antal industrier som saknade koppling till skogsindustrin. De arbetslösa var tvungna att lämna 

kommunen  för  att  hitta  arbeten.  Den  populärare  förekomsten  av  helårsanställningar  som 

skedde under 60-talet, gjorde att skogsarbetaren blev mer professionell. Däremot innebar det 

även att de som tidigare drev jordbruk kombinerat med skogsarbete under vintern, fick det 

svårt att få lönsamheten att gå ihop. Detta ledde ofta till arbetslöshet eller utflyttning.65 

Boris Ersson skrev i kapitlet Skogsätaren i boken Skogen i våra hjärtan – en bok om kärlek... 

om skogsarbetarens förändrade yrkesroll. Skogsätaren var arbetarnas smeknamn på skördaren 

64 Hederyd, O (1986) s. 143
65 Nilsson, N (1993) s. 204, 255
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och berodde på att  den liknades  vid ett  monster  som sprutar  träd.  De skogsarbetare  som 

intervjuades i bokens kapitel arbetade i Överkalix. Gemensamt för samtliga var den oro de 

uttryckte  över  mekaniseringen,  skogsbeståndet  och  framtiden.  En  fackföreningsanställd 

skogsarbetare uttalade sig kritiskt  om skogsföretagens centralstyrning. Han exemplifierade 

detta  med  att  skogsarbetarna  aldrig  hade  fått  uttrycka  sina  åsikter  när  nya  maskiner  har 

kommit  till  skogen:  ”Det  var  vi  skogsarbetare  som  fick  prova  ut  motorsågarna  åt 

maskintillverkarna”.  Personen  ansåg  att  skogsföretagen  negligerade  arbetarna  och 

skogsbygderna,  genom att  de  satsade  på  produktivitet  och  sedan  struntade  i  de  nyblivna 

arbetslösa  skogsarbetarna.  Det  genomgripande  temat  i  den  kritiskt  skrivna  artikeln  var 

arbetarnas tveksamhet inför maskinerna och deras dystra framtidsbild av skogsarbetet.66  

3.5.2 Arvidsjaur

Det finns flera likheter mellan skogsbrukets utveckling i Arvidsjaur och Överkalix. Till båda 

kommunerna inflyttade skogsarbetare söderifrån och befolkningen ökade ända fram till 1950-

talet. Arvidsjaur ligger i centralt beläget i de södra delarna av Norrbottens inland, cirka tolv 

mil väster om Piteå. Det var ofta arbetslösa industriarbetare som bildade kolonat i Arvidsjaur. 

De lockades av skattefrihet i 15 år och en gratis markplätt tillräckligt stor för eget småbruk. 

När  mekaniseringen  kom  till  skogarna  på  50-talet  upplevde  skogsarbetarna  i  Arvidsjaur 

samma utveckling som i Överkalix.67 Befolkningsminskningen återfinns i figur 3. Arvidsjaur 

stod  lika  sårbart  som övriga  skogskommuner,  när  antalet  arbetslösa  skogsarbetare  snabbt 

ökade. Vad som skiljer Arvidsjaur från exempelvis Överkalix, är att Arvidsjaur i viss mån blev 

ersatta  för  de  förlorade  arbetstillfällena  genom  att  Norrlands  Dragonregemente,  K4, 

etablerades  i  kommunen.  Figur  7  visar  att  Arvidsjaur  inte  har  haft  en  lika  omfattande 

befolkningsförlust som Överkalix.68

De  konsekvenser  som  maskinernas  intåg  i  skogen  medförde,  kan  exemplifieras  med 

Varjisträsk-projektet. Domänverket, länsmyndigheterna och de kommunala myndigheterna i 

både  Arvidsjaur  och  Jokkmokks kommuner  hade  tagit  beslutet  om att  Varjisträsk  i  norra 

Arvidsjaurs kommun skulle bli en skogsarbetarby. Skolor, affärer och näringsliv skulle byggas 

upp och skogsarbetarfamiljer stimulerades att flytta till  den nya byn. 1958 flyttade så den 

66 Ersson, B (1985) s, 186-195
67 Granström, L (1998) s. 107f
68 Ibid s. 124
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första familjen in och många fler skulle snart följa. Men då kom inflyttningen plötsligt att 

upphöra,  på  grund  av  att  mekaniseringen  hade  kommit  till  Varjisträsk.  Motorsågar  och 

traktorer gjorde att det inte längre behövdes lika många arbetare i skogen och arbetarna kunde 

dagspendla med bil från exempelvis Moskosel. Utvecklingen hade kommit ikapp Varjisträsk-

projektet och det beslöts för att avbrytas. Husen flyttades eller revs och i mitten av 60-talet 

fanns endast ett par skogsarbetarfamiljer kvar i byn.69       

Idag är skogsbruket ur ett sysselsättningsperspektiv av ringa betydelse i Arvidsjaur, liksom i 

övriga skogskommuner. Arvidsjaur blev däremot hårt drabbat, eftersom kommunens skogar 

tidigare blev överavverkade, vilket innebar att skogen var tvungen ges tid att växa upp igen. 

Avverkningen  begränsades  under  90-talet  och  början  av  2000-talet,  vilket  gjorde  att 

skogsindustrin fick en ännu mindre betydelse.70  

3.6 Arbetsmiljön i skogen

Det manuella avverkningsarbetet med timmersvans gav en fysisk belastning som upplevdes 

som obekväm. Skogsarbetaren stod i en ihopkrupen ställning samtidigt som personen drog 

timmersvansen fram och tillbaka. Denna arbetsställning ledde till  att  många skogsarbetare 

fick besvär med ryggen. Motorsågens intåg gjorde att fällningen både gick snabbare och gav 

en mindre belastning. Däremot vägde motorsågarna på 50-talet mellan 10 och 15 kilo, vilket 

innebar att det var betungande att bära motorsågen under hela arbetsdagen. Andra faktorer 

som bidrog till en sämre arbetsmiljö var motorsågens avgaser, vibrationer och höga motorljud. 

Jonny Hjelm konstaterar i sin avhandling att det inte spelade någon roll vilket redskap som 

användes vid avverkningen. Skogsarbetaren var ungefär likvärdigt trött efter arbetsdagens slut 

oberoende om arbetet hade bedrivits med motorsåg eller timmersvans.  Emellertid upplevdes 

motorsågen som mer irriterande än timmersvansen på det psykiska planet. De motorhaverier 

som förekom på motorsågarna bidrog till att arbetarna fick oönskade uppehåll som innebar att 

de inte kunde tjäna pengar på ackordet.71 

Den starka ökningen av mekaniserad slutavverkning under 70-talet bidrog till stiftandet av 

nya  lagar  beträffande  arbetsmiljö,  anställningstrygghet  och  medbestämmande.  Lagarna 

69 Granström, L (1998) s. 109 
70 Ibid s. 123
71 Hjelm, J (1991) s. 120ff
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innebar  starkare  krav  på  säkerhet  och  hälsa.  Viktiga  förändringar  var  att  motorsågen 

utrustades  med  kastskydd,  att  huggningsinstruktioner  fick  ökad  betydelse  och  att 

skyddskläderna blev effektivare. Månadslönen som ersatte ackordet år 1975 innebar att det 

tidigare  höga  arbetstempot  blev  lugnare.  Frånsett  en  viss  produktivitetsminskning innebar 

förändringen att arbetarna inte längre kände samma stress att producera, vilket ledde till att 

arbetsolyckorna och dödsfallen minskade, något som figurerna 8 och 9 påvisar. Att styra en 

skördare  var  en  annorlunda  arbetssituation  än  skogsarbetet  med  motorsåg.  Enligt 

olycksfallsstatistik  från  1970-talet  var  risken  för  olycksfall  tre  gånger  mindre  än  vid 

motormanuell huggning. De nackdelar i arbetsmiljön som en skogsmaskinsförare kan drabbas 

av är monotoni, isolering och helkroppsvibrationer.72

Det  blå  området  i  figur  8  visar  det  totala  antalet  anmälda  arbetsolyckor  bland  anställda 

skogsarbetare.  Det  gula  området  visar  hur  många  av  dessa  olyckor  som  har  krävt 

sjukskrivning i minst tre dagar. Slutligen indikerar det vinröda området om hur många av det 

totala antalet olyckor som förorsakades av motorsågar. 

Figur 8: Totalt antal arbetsolyckor bland skogsarbetare
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1951-1992

Figuren visar främst två tendenser: Dels en nedåtgående utveckling av antalet arbetsolyckor 

och dels att de tre faktorerna växelverkar. Ett exempel för det sistnämnda utgör statistiken för 

1967. Detta år ökade antalet anmälda arbetsolyckor (den blå ytan) med 36 % jämfört med året 
72 Andersson, S (1982) s. 29ff
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innan. Även allvarligare olyckor (gul yta) och motorsågsolyckor (vinröd yta) följde denna 

utveckling.  Den ökning av olyckor  som skedde  1967 var  ett  trendbrott  mot  minskningen 

sedan skogsstyrelsen införde statistik över arbetsolyckor 1951. Det var främst två anledningar 

till  detta.  År  1967  slopades  karensdagarna  för  sjukskrivna,  vilket  gjorde  att  antalet 

skadeanmälningar ökade med 10 %. Ur figur 8 kan även utläsas att antalet motorsågsolyckor 

ökade  drastiskt  (95  %  fler  än  1966).  Anledningen  till  denna  ökning  var  ett  ökat  antal 

halkningsolyckor samt att motorsågarna började användas i högre grad vid kvistning. Detta 

moment var riskfyllt genom att motorsågarna ofta ”kastade”.73 År 1966 inträffade 820 olyckor 

av  denna  anledning.  Året  efter  var  motsvarande  olyckstal  1985.74 Den  nedgång  i 

motorsågsolyckor  som  skedde  mellan  1967  och  1978  var  kopplat  till  att  motorsågens 

betydelse minskade och ersattes av andra skogsmaskiner under 70-talet. En annan anledning 

är den ökade säkerheten kring motorsågsanvändning. Kastskydd blev obligatoriskt 1:a januari 

1970, men tekniken utvecklades och blev säkrare i mitten av decenniet. Vid samma tidpunkt 

blev  kedjebromsar  en  nyhet  på  moderna  motorsågar.  En  annan  faktor  som  minskade 

olycksstatistiken var att  det från 1:a september 1975 blev obligatoriskt med benskydd vid 

motorsågsavverkning.75 

Under  80-talet  genomfördes  en  undersökning  om yrkesskador  som omfattade  nära  7 000 

skogsanställda.  Resultatet  visade  att  skördarförarna  i  stor  omfattning  hade  problem  med 

nacke, axlar och armar. Bland huggarna var de vanligaste symptomen problem med ländrygg, 

knän och höfter.76

73 En motorsåg  med kedjan i rörelse kan ”kasta” när den råkar fastna i virket som sågas. När detta inträffas 
slungas motorsågen i hög hastighet bakåt mot användaren, vilket kan resultera i allvarliga skador.
74 Skogsstatistisk årsbok 1967 
75 Skogsstatistisk årsbok 1975 
76 Perlinge, A (1992) s. 11
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Figur 9: Antalet dödsolyckor
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1950-2006

Det blå området  i  figur  9  avtecknar  det  totala  antalet  dödsolyckor  per  år  bland anställda 

skogsarbetare. Till detta inräknas ej självverksam avverkning77. Det lila området visar hur stor 

del  av  dödsolyckorna  som  inträffade  vid  avverkningsarbete.  Övriga  dödsfallsposter  är 

transportolyckor, färd till eller från arbete, underhåll, skogsvård osv. Dödsstatistiken låg på en 

ojämn men ökande nivå fram till 1970. Sedan skedde en kraftig reduktion som planade ut och 

lade sig på en relativt låg nivå under slutet av 80-talet och framåt. Den minskning i dödstal 

som skedde under 70-talet berodde på samma faktorer som reduceringen av arbetsolyckor 

under samma period, det vill säga mekanisering, ökad säkerhet samt minskat antal anställda 

skogsarbetare. 

70-talet  blev  dessutom  det  decennium  när  mekaniserad  skogsavverkning  på  entreprenad 

började få betydelse.78 Då detta räknas till den självverksamma avverkningen, inkluderas ej 

denna statistik i denna studies tabeller och figurer. Genom att jämföra dödstalen i figur 9 med 

arbetsolyckstalen i figur 8, kan slutsatsen dras att ett omvänt förhållande råder från 1953 till 

1970.  Då  minskade  antalet  arbetsolyckor  samtidigt  som  dödstalen  ökade.  Fakta  ur  de 

skogsstatistiska  årsböckerna  påvisar  att  en  stor  del  av  dödsolyckorna  var  kopplade  till 

motorsågsanvändning.  Eftersom motorsågar  användes  mer  frekvent  för  varje  år  som gick 

77 Till självverksam avverkning inräknas entreprenörer och fritidsverksamhet.
78 Skogsstatistisk årsbok 1978
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framtill skogsmaskinerna slog igenom under 70-talet, framkommer ett samband mellan ökade 

dödstal och ökad motorsågsanvändning. 

En  källkritisk  faktor  angående  statistiken  på  olycks-  och  dödsfall  är  att  det  kan  finnas 

mörkertal.  Det  är  endast  fall  som  har  anmälts  till  myndigheter  som  finns  registrerat  i 

statistiken i denna studie, vilket gör att det är sannolikt att siffrorna är högre.

En nackdel med figur 8 och 9 är att de inte tar hänsyn till den totala arbetskraften. Som figur 2 

indikerar så har skogsarbetarkåren minskat kraftigt sedan 50-talet. Figur 10 och 11 ger en bild 

av hur skadebenägenheten har förändras genom åren. Anledningen till att det finns två figurer 

härleds  till  att  ett  statistiken  tillämpades  på  ett  nytt  sätt  från  och  med  1987.  Trots  detta 

indikerar båda figurerna att antalet olyckor per arbetare har minskat. 

Figur 10: Antalet anmälda arbetsolyckor på en miljon arbetstimmar
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1955-1986

Figur 10 visar att olyckstalet ligger relativt konstant fram till olycksåret 1967. Orsakerna till 

höjningen  under  detta  år  samt  några  år  framåt  är  densamma  som  beskrevs  när  figur  8 

behandlades. År 1970 anmäldes 75 olyckor på en miljon arbetstimmar. Denna notering är den 

högsta  hittills,  men  sedan  dess  har  tendensen  varit  att  antalet  olyckor/arbetstimmar  har 

minskat  ända  till  idag.  De  största  anledningarna  till  detta  är  ökad  mekanisering  och 

säkerhetstänkande.  Det  trendbrott  på  kurvan  som  inträffade  1977  beror  på  att  även 

självverksam avverkning inräknades i statistiken från och med då.
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Figur 11: Antalet anmälda arbetsolyckor per år på 1000 anställda.
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Analys

Denna studie har till största del erhållit sitt resultat ur statistik, varpå denna har förklarats med 

hjälp  av ett  gott  empiriskt  material.  Emellertid har  den teoretiska  anknytningen till  dessa 

förklaringsmodeller  inte  vidare  framgått.  Därför  kommer  detta  kapitel  att  utreda  hur  väl 

studiens teoretiska grund hänger samman med dess resultat.

Studien har visat hur väl mekaniseringen av skogsavverkningen hört samman med de stora 

omvandlingar som har drabbat branschen, de anställda samt de berörda regionerna sedan 50-

talet.  Det har även framkommit att mekaniseringen inte skedde omedelbart.  Processen tog 

många år och bestod av många små tekniska förbättringar. Men vid närmare eftertanke är det 

värt att reflektera över vad som var ambitionen vid mekaniseringens inledande skede på 50-

talet. Charles Winroths uttalande som inleder denna studie tyder på en god insikt om vilka 

konsekvenser som mekaniseringen skulle kunna medföra. Däremot finns det även ett tydligt 

inslag  av  cynism.  Den  glorifierande  och  något  naiva  framställningen  av  framtidens 

skogsarbetare  är  inte  tillräcklig  för  att  beskriva  arbetssituationen  inom den mekaniserade 

avverkningen. Winroths citat visar emellertid att avverkningsbranschen verkligen förstod att 

ny teknik var viktig för att klara konkurrens. 

Teorin om schumpetiansk konkurrens är giltig när de svenska skogsbolagens rationaliseringar 

behandlas.  Det  svenska  skogsbruket  var  under  50-talet  utsatt  för  konkurrens  från  andra 

nationer  med  stora  skogstillgångar,  som  exempelvis  Sovjetunionen  och  Kanada.  Joseph 

Schumpeters  teorier  om ny teknik  innebar  att  de  företag  eller  branscher  som tillämpade 

moderna  innovationer,  också  tillskansade  sig  tillfälliga  monopol  på  marknaden.  De  som 

fortfarande håller fast vid gammal teknik riskerar å andra sidan att bli eftersatta och slås ut. 

Nathan  Rosenberg  stöder  dessa  tankar  genom  sina  teorier  om  konkurshot  inom  samma 

bransch. Denne betonar vikten av att staten inte reglerar företagens frihet att konkurrera. Inom 

den  svenska  skogsnäringen  har  både  privata  och  statliga  aktörer  funnits  representerade. 

Konkurrensen  har  traditionellt  varit  av  två  karaktärer.  Dels  mellan  skogsföretagen  inom 

landet, men även mellan Sverige som nation och andra skogsrika länder. I denna uppsats finns 

beskrivet hur skogsnäringen kunde pressa priset på virke så pass mycket att vinstmarginalen 

var minimal under 70-talet. Denna utveckling möjliggjordes genom mekaniseringen och att 

den svenska staten inte hade ställt upp några institutionella hinder som hämmade den svenska 
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konkurrensen. Rosenberg beskriver vidare i sin teori om att det västerländska företaget kan 

tacka ja  eller  nej  till  ny teknik.  När  kostnaderna och riskerna anses vara för  stora  tackar 

företaget nej, men missar då chansen till belöning i form av eventuell vinst. När de svenska 

skogsbolagen inte finansierade skogsarbetarnas motorsågar under 50-talet, tackade de nej till 

ny teknik. Däremot förstod många skogsarbetare att det var nödvändigt att själva finansiera 

motorsågar,  eftersom det  ledde  till  högre  avverkning och  därför  större  belöningar  genom 

ackordssystemet.  Situationen blev därför sådan att  företagen tackade nej  till  teknik, vilket 

hämmade utvecklingen. Däremot tackade många av de anställda ja till tekniken och därför 

kunde produktiviteten inom skogsbruket öka. Skogsbolagen insåg emellertid sedan vikten av 

att investera i realkapital (motorsågar), eftersom det gav belöningar i högre effektivitet och 

vinst.    

Under 60-talet blev samtliga steg i det svenska avverkningsarbetet mekaniserat. Detta ledde 

till att produktiviteten tredubblades på 10 år. Förklaringen till detta ger Rosenberg när han 

beskriver att en teknisk innovation är beroende av kompletterande uppfinningar. För att kunna 

få ut det maximala ur tekniken krävs att den ska vara lämplig i sitt sammanhang. När fällning, 

kvistning,  kapning  och  transport  sammanflätades  i  ett  system,  kunde  en  högre  potential 

utvinnas  ur  de  olika  momenten.  Tekniken  hade  blivit  rationell.  Däremot  var  den  inte 

fulländad. Forskning bedrevs och gav kontinuerligt ny teknik och förbättringar som gjorde de 

mekaniserade systemen ännu effektivare. Vikten av dessa ständiga förbättringar betonas av 

Jan Glete. När förbättringar inte sker, drar Glete slutsatsen att stabil tillväxt inte är möjlig. 

Han  tangerar  Rosenbergs  teori  om företags  valfrihet  och  chans  till  ekonomisk  belöning, 

genom  att  påstå  att  långsiktlighet  är  viktigt.  Företag  kan  inte  förvänta  sig  omedelbar 

lönsamhet, utan måste förstå att det kan vara en utdragen process innan tekniken fungerar 

tillfredsställande.  Detta  är  giltigt  när  skogsmaskinernas historia  studeras.  Från att  först  ha 

gjort sitt intåg inom avverkningsarbetet under 60-talet, dröjde det tjugotalet år innan tekniken 

hade blivit så pass lönsam och effektiv att skosmaskinerna dominerade avverkningsarbetet. 

Tack vare  de ständiga  tekniska  förbättringarna på  skogsmaskinerna,  blev  dagens skördare 

möjlig. Ur de ekonomiska teorierna kan följande slutsats dras: Det är tack vare de ständiga 

tekniska  förbättringarna  som det  svenska skogsbruket  har  rationaliserats  och  genom detta 

klarat av konkurrensen från andra skogsrika nationer.    
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Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att utreda vilken påverkan som mekaniseringen har utgjort 

för skogsavverkningen mellan 1950-2007. Denna påverkan omfattar den grad av förändring 

som  har  skett  för  skogsavverkningsbranschen,  skogsarbetarna  samt  för  två  olika 

skogskommuner.

Under 50-talet  upplevde Sverige en stark högkonjunktur.  Efterfrågan på råvaror var stark, 

vilket  gjorde  att  skogsnäringen  hade  en  betydande  roll.  I  det  arbetskraftintensiva 

avverkningsarbetet rådde arbetskraftsbrist,  vilket gav konkurrens om huggarna. Detta drev 

således upp lönerna för skogshuggarna. Arbetet var säsongsbetonat och avverkningen skedde 

på vintern. Huggarna bodde i skogskojor och arbetade på ackordslöner. Under 50-talet inleds 

en mekanisering av skogsbruket, genom att skogstraktorer och motorsågar kom till skogen. 

Under samma sekel skedde en effektivisering av avverkningen från 0,74 till 0,43 dagsverken 

för avverkning av en skogskubikmeter. Betydelsen av maskinernas intåg blev således att det 

inte  längre  krävdes  en  lika  stor  arbetsinsats  för  samma  mängd  arbete.  Den  mänskliga 

arbetskraften  var  jämförelsevis  dyr  mot  maskinerna,  vilket  innebar  att  personalstyrkan 

minskade. Minskningen av arbetskraft inom skogsbruket har skett sedan 50-talet till nutid. 

För att klara konkurrensen från andra skogsländer, insåg de svenska skogsföretagen vikten av 

en fortsatt rationalisering. Maskinerna ökade i omfattning och de utvecklades tekniskt, vilket 

gav en högre produktivitet. En annan aspekt av skogsavverkningens mekanisering, blev att 

skogsarbetarna  upplevde  genomgripande  förändringar.  Avverkningstekniken  gick  från 

timmersvans till motorsåg till skogsmaskin. Denna utveckling innebar att skogsarbetarna fick 

en  förändrad  yrkesroll.  Utvecklingen  innebar  emellertid  också  att  skogsarbetarna  fick  en 

starkare ekonomisk och social situation i jämförelse med när avverkningen bedrevs manuellt.

Innan avverkningen mekaniserades spelade skogsnäringen en central  roll  för de skogsrika 

kommunerna i främst Norrlands inland. En betydande del av dessa kommuners invånare var 

sysselsatta inom skogsbruket. Den starka minskningen av antalet skogsarbetare sedan 50-talet, 

drabbade dessa skogskommuner hårdast. De friställda arbetarna hade ofta haft svårt att hitta 

andra arbeten på orten, vilket ledde till arbetslöshet och befolkningsminskningar. I Överkalix 

kommun reducerades folkmängden mellan 1949 och 2006 från 9257 till 3859 personer. 
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Mekaniseringen  gjorde  att  arbetsmiljön  blev  annorlunda  för  skogsarbetarna.  De  avgaser, 

vibrationer och höga ljud som motorsågarna gav ifrån sig ledde till en försämrad arbetsmiljö. 

Däremot minskade arbetsbelastningen och de höga antalet ryggskador som hörde samman 

med avverkning med timmersvans.  Under 50- och 60-talet  steg dödsstalsstatistiken, vilket 

hörde samman med det mer frekventa tillämpandet av motorsågar. 70-talet blev ett decennium 

när  arbetslivsfrågor  betonades  och  många  förändringar  skedde  som  gjorde  skogsbruket 

säkrare. Såväl dödsolyckor som antal arbetsolyckor/arbetstimme minskade. Denna utveckling 

har fortgått till dessa dagar, vilket hänger samman med att dagens skogsarbetare sitter relativt 

skyddad i hytten av sin skördare.

I dagens skogsbruk sker nästan all avverkning med så kallade skördare. I dessa skogsmaskiner 

sitter skogsarbetaren i en hytt, varifrån han kan sköta fällningen, kapningen och kvistningen. 

Skogsbolagen  lejer  oftast  ut  avverkningsarbetet.  De  entreprenadföretag  som  åtar  sig  ett 

kontrakt har ofta igång skogsmaskinerna under hela dygnet. En skördare avverkar då över 

1000 träd om dygnet.

Skogsbrukets utveckling sedan 50-talet ger en bild av hur en näring kan förändras när ny 

teknik införs. Näringen har påverkats av samhällets och omvärldens krav och därefter handlat 

rationellt  och  kostnadseffektivt.  Därför  kan  slutsatsen  dras  att  skogsbruket  är  ett  typiskt 

exempel på en näring som har genomgått en omfattande rationalisering och som dessutom har 

fått uppleva sociala och ekonomiska konsekvenser av rationaliseringen.
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Bilagor

Bilaga 1

År Totala antalet 
olyckor i 

skogen

Antal 
skogsarbetare i 

1000-tal

Antal 
arbetstimmar i 

1000-tal

Genomsnittliga 
daglöner

och timlöner
1950 17,76
1951 14959 22,38
1952 15972  31,62
1953 13474 183,4 30,15
1954 16019 185,2 32,03
1955 13042 183,4 34,23
1956 13072 177,9 35,73
1957 13416 197,4 37,71
1958 11645 170,7 38,92
1959 10816 138,8 40,07
1960 10716 151,2 43,02
1961 11772 153 47,49
1962 11094 146,9 52,14
1963 9724 116,2 59,24
1964 9934 108,6 65,61
1965 9012 99,5 69
1966 7965 87,2 78
1967 10862 90,2 88
1968 9101 74,9 97
1969 8314 67,3 106
1970 8712 65,8 123
1971 8149 64
1972 6087 57,9 70077
1973 5613 55,1 62666
1974 5058 47,9 65524
1975 5499 51,1 58334
1976 4444 55,1 60569
1977 4049 54,5 56583
1978 4266 56 55175
1979 3563 52,6 52729
1980 3426 49,5 49839
1981 3524 49,4 51544
1982 3582 50,2 54255
1983 3683 50,8 55174
1984 3149 48,3 51505
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1985 2581 44,6 48121
1986 2427 37,2 46961
1987 2060 37,2 44392
1988 1870 37,2 44846
1989 1765 37,2 42939
1990 1469 33,7 39853
1991 1127 31,9 44066 84,5
1992 29 41284 89,2
1993 26,6 33590 87,8
1994 27,4 34196 91,0
1995 28,3 33341 92,5
1996 26,3 30905 98,0
1997 22 30131 86,5
1998 17,6 29649 90,7
1999 16,5 28644 93,5
2000 17,3 27703 93,2
2001 17,3 24392 96,8
2002 17 24364 100,2
2003 15,9 26388 103,6
2004 16,5 27287 107,4
2005 20 33600 110,2
2006 21,5
2007

Kolumn 2: Antalet  olyckor  i  skogen.  Inräknas alla arbetstagare inom skogen och varenda 

olycka,  även  de  som  ger  frånvaro  i  mindre  än  tre  dagar.  Ökningen  1967  beror  på 

karensdagarnas slopande fr.o.m 1:a januari 1967. Fr.o.m. 1992 tillämpas ny statistik som ej är 

kompatibel med tidigare fakta. Skogsyrkesinspektionens statistik.

Faktor 2: Antalet skogsarbetare i reella 1000-tal (hit inräknas endast de som är verksamma 

inom avverkning. Ej transport som ex. flottare eller förare)

Faktor 3: Antal arbetstimmar i skogen i tusental.

Faktor  4:  Statistik  fram  till  1970  omfattar  genomsnittliga  daglöner  för  skogsarbetare. 

Statistiken från 1991 är genomsnittliga timlöner  för skogs- och jordbrukare.  Fr.o.m. 1997 

ingår ej semesterlön och övriga tillägg i timlönen.
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Bilaga 2

År Antalet olyckor 
i skogen som 

krävde 
sjukskrivning

Antalet olyckor 
på en miljon 

arbetstimmar 
t.o.m. 1987. 

1987 och 
framåt: 

olyckor/1000 
arbetare

Dödsfall bland 
skogsanställda

Genomsnittlig 
månadslön 
t.om. 1964

Från 1971: 
Genomsnittlig 

timlön inom 
skogsindustrin.

1950 17 719
1951 29 831
1952 19 978
1953 11 1007
1954 13 1062
1955 8426 56,5 21 1177
1956 8879 56,5 17 1255
1957 8775 59,3 28 1331
1958 7181 54,5 22 1403
1959 6792 59,7 14 1465
1960 6428 56,5 28 1560
1961 6977 59,4 22 1731
1962 6367 59,4 28 1731
1963 5916 54,9 19 1981
1964 5836 55,9 23 2121
1965 5248 52,7 34
1966 4838 50,9 21
1967 7002 72,8 31
1968 5870 67,3 20
1969 5461 72,2 32
1970 5733 75,0 38
1971 5634 68,1 15 15,3
1972 4220 60,1 16 16,1
1973 3864 53,2 10 17,1
1974 3961 55,0 15 19,3
1975 3614 54,9 14 22,1
1976 3225 42,5 12 25,2
1977 3232 45,9 7 26,6
1978 3324 52,8 8 28,0
1979 2479 45,1 6 29,5
1980 2362 42,3 8 32,3
1981 3585 43,1 3 35,0
1982 2554 46,5 8 36,9
1983 2553 47,5 4 40,3
1984 2834 44,4 5 44,4
1985 1997 37,8 6 47,4
1986 1971 35,2 9 58,9
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1987 1858 55 4 62,0
1988 1694 54 2 68,2
1989 1448 48 1 75,1
1990 1197 41 2 i.u.
1991 907 32 4 89,4
1992 529 21 3 95,0
1993 416 19 0 94,9
1994 356 19 3 99,4
1995 225 12 5
1996 227 12 5
1997 185 10 2
1998 159 9 2
1999 176 10 0
2000 185 11 2
2001 175 10 1
2002 157 9 1
2003 129 8 1
2004 111 6 0
2005 171 8 3
2006 1
2007

Faktor  5:  Anmälda  arbetsolyckor  som  har  gett  sjukpenning  och  sjukskrivning  i  mer  än 

karänsperioden tre dagar. Ny statistikräkning 1955 gör att tidigare statistik blir irrelevant.

Faktor 6: Anmälda antalet olyckor på en miljon arbetstimmar t.o.m. 1986. 87 och framåt: 

olyckor/1000 arbetare.

Faktor 7: Dödsfall inom avverkning bland skogsanställda. Skogsyrkesinspektionens statistik.

Faktor 8a: Genomsnittlig månadslön för samtliga skogsanställda. Även civil personal.

Faktor  8b:  Genomsnittlig  timlön  inom  skogsindustrin.  Fr.o.m.  1971  beräknades  den 

genomsnittliga timlönen på ett nytt sätt, vilket gör att den genomsnittliga dagslönen får ersätta 

inkomstuppgifterna 1970 och tidigare. I.u. = ingen uppgift.
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Bilaga 3

År Olyckor bland 
skogshuggare och 

flottare

Olyckor/miljoner 
skogsarbetare och 
flottare från 1983 
och tidigare. 1984 

och framåt: Per 
1000 arbetare

Dödsfall för 
skogsavverkare och 

flottare

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972 13
1973 3257 53,5 9
1974 3528 57,4 11
1975 3222 57,6 9
1976 2821 50,2 6
1977 2802 53,3 4
1978 2716 52,0 3
1979 2114 46,3 3
1980 2022 42,7 5
1981 1991 44,1 3
1982 2514 46,5 5
1983 2500 47,5 2
1984 i.u. i.u. i.u.
1985 1584 62 5
1986 1540 56 3
1987 1489 56 2
1988 1356 54 1
1989 1204 50 1
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1990 995 43 0
1991 694 31 2
1992 353 18 1
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Faktor 9: Olyckor bland skogshuggare och flottare

Faktor  10:  Olyckor/miljoner  skogsarbetare  och  flottare  från  1983  och  tidigare.  1984  och 

framåt. Per 1000 arbetare

Faktor 11: Dödsfall för skogsavverkare och flottare. Statistik upphör 1993 när det inte längre 

är uppdelning i skogsvård och skogsavverkning.
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Bilaga 4

Antal anmälda motorsågsolyckor. 

Källa: Skogsstatistisk årsbok.
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1966 1583
1967 3088
1968 2620
1969 2616
1970 2771
1971 2608
1972 1722
1973 1408
1974 1287
1975 1291
1976 741
1977 477
1978 482



Bilaga 5

Folkmängd i Överkalix och Arvidsjaurs kommuner 1950-2006.

År Överkalix Arvidsjaur
1950 9214 11096
1951
1952
1953
1954
1955 9065 10754
1956
1957
1958
1959
1960 8598 10317
1961
1962
1963
1964
1965 7518 9374
1966
1967
1968 6704 8692
1969 6324 8476
1970 6036 8311
1971 5878 8244
1972 5756 8216
1973 5685 8154
1974 5684 8092
1975 5462 8050
1976 5334 8063
1977 5256 8050
1978 5212 8127
1979 5145 8217
1980 5083 8392
1981 5060 8386
1982 5038 8336
1983 4964 8331
1984 4904 8264
1985 4840 8185
1986 4762 8136
1987 4687 8098
1988 4707 8074
1989 4724 8080
1990 4744 8081
1991 4736 8014
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1992 4714 7965
1993 4739 7879
1994 4671 7974
1995 4564 7788
1996 4509 7716
1997 4419 7546
1998 4366 7401
1999 4304 7233
2000 4206 7148
2001 4118 7129
2002 4058 7017
2003 3993 6948
2004 3933 6894
2005 3872 6814
2006 3859 6791

Källa: Statistiska centralbyrån. Endast statistik var femte år mellan 1950-1968.
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Bilaga 6

Konsumentprisindex i förhållande till skogsarbetares löner.

År KPI Daglön t.o.m 1970. 
Timlön fr.o.m 1971

Index 1 t.o.m. 1970.
Index 2 fr.o.m. 1971.

1950 260 17,76 14,64
1951 304 22,38 13,58
1952 326 31,62 10,31
1953 328 30,15 10,88
1954 330 32,03 10,3
1955 339 34,23 9,904
1956 356 35,73 9,963
1957 372 37,71 9,864
1958 388 38,92 9,969
1959 391 40,07 9,758
1960 407 43,02 9,461
1961 416 47,49 8,758
1962 436 52,14 8,362
1963 449 59,24 7,579
1964 463 65,61 7,057
1965 487 69 7,058
1966 519 78 6,654
1967 540 88 6,136
1968 551 97 5,68
1969 566 106 5,34
1970 605 123 4,919
1971 650 15,3 42,48
1972 689 16,1 42,76
1973 735 17,1 44,04
1974 808 19,3 41,87
1975 887 22,1 40,14
1976 979 25,2 38,85
1977 1090 26,6 40,98
1978 1200 28 42,86
1979 1286 29,5 43,59
1980 1461 32,3 45,23
1981 1638 35 46,8
1982 1778 36,9 48,18
1983 1937 40,3 48,06
1984 2092 44,4 47,12
1985 2246 47,4 47,38
1986 2341 58,9 39,75
1987 2440 62 39,35
1988 2582 68,2 37,86
1989 2748 75,1 36,59
1990 3036 82 37,02
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1991 3319 89,4 37,13
1992 3395 95 35,74
1993 3553 94,9 37,44
1994 3631 99,4 36,53
1995 3723 92,5 40,25
1996 3740 98 38,16
1997 3760 86,5 43,47
1998 3754 90,7 41,39
1999 3772 93,5 40,34
2000 3809 93,2 40,87
2001 3902 96,8 40,31
2002 3986 100,2 39,78
2003 4063 103,6 39,22
2004 4078 107,4 37,97
2005 4097 110,2 37,18
2006 4153

Källa: Skogsstatistisk årsbok och statistiska centralbyrån

Index 1: Konsumentprisindex i förhållande till daglön

Index 2: Konsumentprisindex i förhållande till timlön.
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