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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa undersökning är att få en djupare förståelse för hur de anställda 

som arbetar inom skogsbruket uppfattar risker i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta har vi 

gjort genom en kvalitativ undersökning i form av en intervjustudie samt genomförandet av en 

deltagande observation. Forskning inom det här området kopplat till riskuppfattningar, finns i 

väldigt liten utsträckning och har därför kompletterats med studerande av forskning som berör 

teorier kring detta begrepp. Riskuppfattningar har haft en betydande roll i vår studie, då detta 

var ett centralt begrepp som vår kommande analys kom att byggas upp på. Eftersom teori om 

riskuppfattningar delvis bygger på en psykologisk grund valdes detta som komplement till att 

sedan gå djupare in på de sociala och kulturella perspektiven, för att kunna få en djupare 

förståelse för vad som påverkar individens uppfattning av risker. De resultat vi fått fram i 

samband med vår studie visar på att skogsbranschen uppfattas vara en riskfylld arbetsplats 

utifrån våra intervjupersoners syn, där de anser att många olyckor inträffar. Resultatet visade 

även på att individens egna erfarenheter och subjektiva bild har stor inverkan på 

riskuppfattningarna. 

 

Nyckelord: Risk, riskuppfattningar, skogsarbete, skogsbranschen, arbetsmiljö.  
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1 Inledning 

Vi har valt att studera riskuppfattningar hos de anställda på ett utvalt skogsföretag som arbetar 

med skogsmaskinsarbete, där vi kommer att fördjupa oss i vilka risker som de uppfattar 

förekommer i deras arbetsmiljö. Anledningen till att vi valt att studera detta område är för att 

vi finner det intressant och viktigt, med vetskapen om att detta är en mycket riskfylld 

arbetsplats. Riskerna inom skogsbruket finns, oavsett om individen uppmärksammar dem 

eller inte. Detta är dock ett område som det hittills inte har utförts så stor mängd forskning 

kring, där fokus ligger på uppfattningar om riskerna som finns inom arbetsmiljön. Därför 

hoppas vi genom denna studie kunna öka intresset och uppmärksamma området och de risker 

som uppfattas förekomma inom skogsbranschen. 

 

1.1 Bakgrund 

Den här delen i arbetet syftar till att ge dig som läsare en inblick i hur arbetet inom 

skogsbranschen varit förr i tiden, samt hur den ser ut i dagsläget. Syftet är även att ge en 

djupare och mer förståelig bild av de risker inom skogsarbete som funnits, samt hur 

skogsarbetares arbetsmiljö såg ut förr och hur den har utvecklats. En kortare introduktion om 

vad arbetsmiljö innebär beskrivs sedan som avslutning på det här avsnittet. 

 

Arbete i skogen har alltid inneburit ett arbete som ger påfrestningar på kroppen. Förr i tiden, 

innan motorsågen och skogsmaskinerna fanns, gjordes allt arbete manuellt och under de första 

årtiondena skedde alla arbetsmoment med hjälp av en yxa. Med hjälp av denna fälldes först 

trädet, man kvistade, barkade och flyttade sedan stocken genom att hugga fast yxan i den ena 

änden (Johansson, 1994:44). I början av 1900- talet skedde vissa förändringar gällande de 

verktyg som männen använde i skogen, de blev nu allt mer industriellt tillverkade och började 

i det här stadiet uppnå en mer teknisk konstruktion. Dessa förbättrade yxor, barkjärn och sågar 

(stocksågar och svansar) var dock inte i närheten av storindustriellt utvecklade innovationer, 

utan dessa kom att utvecklas först i slutet av 1900- talet (Johansson, 1994:50). 

Skogsbruksutvecklingen som sedan skedde under 1960- och 1970- talen, när motorsågen 

lanserades, upplevdes av skogsarbetarna som snabb, komplex och motsägelsefull (Hjelm, 

1991:154). Under den här tidsperioden infördes inte enbart ny och mer effektiv teknik, utan 

också nya och bättre arbetsmetoder. Arbetsmiljön förbättrades genom att ”rastkojor” infördes, 

arbetskläderna gjordes av nya material, samt färdmedel som cyklar och skidor ersattes av 
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persontransporter med bil. Tack vare dessa förändringar och förbättringar ökade även 

säkerheten i arbetet, och de fysiska riskerna ansågs bli lite färre (Hjelm, 1991:154). 

27 000 personer är det beräknat som arbetar inom skogsbruket i Sverige idag och antalet 

arbetsställen är totalt 14 750 (Arbetsmiljöverket, 2012). Även fast arbetsförhållandena är 

annorlunda i skogsbranschen i dagsläget jämfört med vad de tidigare varit, är risk- och 

arbetsmiljöfrågor högt prioriterade i detta arbetsområde. De personer som arbetar i skogen blir 

utsatta för en rad olika risker, och olycksstatistiken visar att tillsammans med jordbruket är det 

en av Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år är det omkring tio till femton personer 

som omkommer, och flera tusentals som skadas (Arbetsmiljöupplysningen, 2012). 

Arbetsmiljöverket beskriver att förekomsten av dödsolyckor inom skogsbruket är många, och 

att det framför allt är det manuella arbetet med maskiner som beräknats vara den största 

orsaken till olyckorna med dödlig utgång (Arbetsmiljöverket, 2012). Det är i samband med 

trädfällning som de flesta olyckorna inträffar och detta på grund av det markunderlag som 

arbetet utförs på, vilket kan leda till att man halkar eller faller. Även olyckor relaterade till 

motorsåg är väldigt vanligt förekommande vid skogsarbete, dock är skogsmaskinolyckor inte 

lika vanligt förekommande (Arbetsmiljöupplysningen, 2012). I dag varierar säkerheten och 

hälsan vid skogsarbete väldigt mycket mellan olika länder, vissa länder har det bättre inom 

dessa områden än vad andra har. Att avverkningsmetoderna nu är helt mekaniserade och att 

det nu finns en god skyddsorganisation, har bidragit till att olycksfallsriskerna minskat med 

ungefär 85 %. Hälften av detta är tack vare den förbättrade skydds- och säkerhetsnivån, samt 

den ökade mekaniseringen (Axelsson, 1995). 

 

Enligt Hultåker, Bohlin och Gellerstedt (2003) blev forskning om ämnet arbetsmiljö allmänt 

känt under 1970- talet, när man började uppmärksamma de belastningsbesvär som 

skogsmaskinförare visade symptom för. Studierna var då främst inriktade mot mer fysiska 

problem inom arbetsmiljön, som exempelvis vibrationer, belastningsskador, buller och 

kemiska faktorer (Hultåker, et al. 2003). Fram till 1990- talets mitt inriktades forskning kring 

arbetsmiljö i skogsarbete främst mot den fysiska arbetsmiljön, men under senare år har det 

ägnats mer forskning kring de psykosociala faktorerna i arbetet och dess arbetsmiljö. 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om hur individen uppfattar och tolkar förekomsten av olika 

faktorer och förhållanden i sin arbetsmiljö. Det är individens subjektiva upplevelser av de 

olika förhållandena som är avgörande för hur synen på arbetsmiljön kommer te sig (Zanderin, 

2005:137). Den fysiska arbetsmiljön innefattar den miljö eller omgivning som arbetet utförs i, 

det som går att skåda med våra sinnen är den fysiska arbetsmiljön (Zanderin, 2005:91). 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur de anställda, som arbetar inom 

skogsbruket, uppfattar risker i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta syfte konkretiserades i 

nedanstående frågeställningar: 

 Hur uppfattar individen arbetsmiljön på sin arbetsplats? 

 Uppfattar individen att det finns några risker på arbetsplatsen?  

 Vad uppfattar individen som risk?  

 

2 Teori 

I teoridelen har vi valt att först redogöra för de centrala begrepp vi använder oss av i vår 

studie, risk och riskuppfattningar. För att sedan gå vidare med en övergripande beskrivning 

av ett större perspektiv på de olika teoretiska begrepp och perspektiv som finns inom området 

riskuppfattningar.  

 

2.1 Centrala begrepp 
Två begrepp som är centrala i vår studie är risk och riskuppfattningar. Begreppet risk kan ha 

flera definitioner och dessa varierar beroende på vilket ämne det handlar om (Renn & 

Rohrmann, 2000:13). Vi har dock valt att utgå från Renns (1998) definition av risk, vilken är 

följande: “Risk är möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling eller 

andra händelser leder till konsekvenser som påverkar något som människor värdesätter.” 

(Renn, 1998:51). Risk är vidare i regel något som kan komma att inträffa i framtiden, något 

framåtsyftande. För att förtydliga ytterligare går det att se risk i förhållande till kris, en kris 

innefattar något som redan manifesterats och blivit ett faktum medan risken är något som går 

att förebygga (Olofsson & Rashid, 2009:21–22). Teorier kring begreppet riskuppfattningar 

kommer att studeras och kommer vidare i studien användas för att analysera vårt insamlade 

intervjumaterial, samt för att underlätta att få fram resultat i linje med vårt övergripande syfte 

med studien. Riskuppfattningar är inom samhällsvetenskapen de uppfattningar samt 

bedömningar som människor gör i förhållande till risker, samt de faror de har råkat ut för, 

eller i framtiden kan komma råka ut för (Renn & Rohrmann, 2000:14–15).  
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Vi har valt att lyfta fram tre olika forskningsinriktningar: Den psykologiska, 

samhällsvetenskapliga/sociologiska samt den kulturella. Anledningen till detta är för att vi vill 

visa på den bredd som denna teori innefattar samt även för att ge en djupare förståelse inom 

ämnesområdet och därmed kunna besvara vårt övergripande syfte och forskningsfrågor. 

 

2.2 Teoretiska perspektiv och begrepp om riskuppfattningar 

Mary Douglas är en av de forskare som studerat mycket inom det sociokulturella perspektivet 

på risk. Hennes teoretiska utgångspunkter grundar sig mycket på det mänskliga livets sociala 

relationer i samhället, samt de moraler som förekommer (Douglas & Wildavsky, 1982). 

Douglas menar att risker man som individ väljer att ta, varierar och beror på det sociala 

samspel man befinner sig i, det vill säga den specifika verklighet man som individ lever i. 

Risktagande och sättet man väljer att leva på, har en stark koppling till varandra och hänger 

därför ihop (Douglas & Wildavsky, 1982:8). I vår studie har vi valt att lyfta fram Douglas 

teorier som hon och Wildavsky lyfter fram och belyser i Risk and Culture. I denna redovisar 

hon sina teorier utifrån ett kulturellt perspektiv, kopplat till risker. Douglas (1982) menar att 

uppfattningen om den aktuella risken är en egen process, och att våra sociala principer är 

avgörande och bestämmande av vilka risker och faror vi väljer att uppmärksamma (Douglas 

& Wildavsky, 1982). Liknande teoretiska utgångspunkter har Olofsson och Öhman (2009) när 

de har studerat riskforskningen utifrån ett sociologiskt perspektiv, där fokus samma som 

Douglas (1982) innefattar det sociala och dess påverkan på individen. Olofsson och Öhman 

(2009) har studerat hur individer och grupper ser på risker och hur riskerna skall hanteras i det 

vardagliga livet. Ett fokus finns även på de skillnader som kan förekomma mellan 

allmänheten och experternas kunskaper, och vikten av att tillvarata dessa kunskaper, istället 

för att enbart utgå från den ena av gruppernas syn. Orsaken till att människor ser på, och 

bedömer risker på olika sätt, förklaras av det sociologiska perspektivet har att göra med vilka 

grupper och organisationer, samt kultur som individen befinner sig i (Olofsson & Öhman, 

2009:9–10). 

 

Douglas (1982) beskriver vidare att det finns två sätt att bedöma en risk utifrån, nämligen det 

objektiva och det subjektiva. Som individ gör du riskbedömningar utifrån de båda, beroende 

på vilket sammanhang det handlar om (Douglas & Wildavsky, 1982:68). Hon menar också att 

när vi som människor står i valet av att bedöma en risk utifrån ett objektivt eller subjektivt 

perspektiv, blir det i de flesta fall de subjektiva värdena som prioriteras. Detta menar hon har 

att göra med den sociala värld och omgivning som individen lever och befinner sig i. Vi 
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människor påverkas av detta på så sätt att vi vill samråda med andra personer som förstår vår 

situation och utifrån det fatta våra beslut (Douglas & Wildavsky, 1982:72–73). Det är också 

vi människor som tolkar världen och de förekommande objektiva riskerna utifrån ingrodda 

värderingar och föreställningar. Dessa har att göra med det samhälle samt den rådande kultur 

som individen har växt upp i (Olofsson & Öhman, 2009:9–10). 

 

Vidare har kulturen tillsammans med psykologi, samt sociologi och samhällsvetenskap stor 

inverkan på individens olika riskuppfattningar (Renn & Rohrmann, 2000:41). 

Riskuppfattningar påverkas av olika faktorer och mekanismer som både inkluderar en mängd 

olika individuella faktorer, men likaså sociala faktorer (Renn & Rohrmann, 2000:41). 

Forskning inom detta teoretiska perspektiv har olika fokus, beroende på vilken utgångspunkt 

man som forskare har. För psykologerna ligger denna fokus på att studera de inre mentala 

processer som sker hos individen (Renn & Rohrmann, 2000:41), medan sociologerna 

fokuserar mer på storskaliga förklaringsmodeller, som exempelvis sociala faktorer, normer 

eller företeelser i samhället (Renn & Rohrmann, 2000:18). Paul Slovic är en av de som 

bedrivit forskning inom denna teoretiska utgångspunkt, och har i The perception of risk, 

beskrivit och redogjort för forskning som bedrivits inom området riskuppfattningar. Där 

beskrivs olika teoretiska perspektiv, bland annat det psykologiska perspektivet, vilket i den 

här studien kommer ha ett betydande fokus. Inom det psykologiska perspektivet angående 

riskuppfattningar, har ett stort fokus legat på området som tar upp om begreppet heuristiker, 

vilket är detsamma som en människas mentala strategier (Slovic, 2000:221). Vid bedömning 

av olika former av information och när ställningstaganden skall göras så använder individen 

sig av dessa mentala strategier, detta på ett omedvetet plan. De mentala strategierna används 

för att förenkla världen, vilket då medför att det underlättar när det handlar om att bedöma och 

jämföra risker (Slovic, 2000:221–222). Detta kan även ses som en del av Renn och 

Rohrmanns (2000) samhällsvetenskapliga modell som inriktar sig på olika sorters 

påverkningsfaktorer och hur dessa kan påverka individens riskuppfattningar. I modellen 

beskrivs områden som delats upp i olika nivåer, vilka innefattar både individuella och 

kollektiva påverkningsfaktorer. Nivåerna innefattar alltifrån storskaliga, sociala faktorer till 

psykologiska faktorer som liknar de Slovic (2000) presenterar i The perception of risk.  

Den nämnda modellen som nyss redogjorts för syftar delvis till att visa på att individens 

riskuppfattningar måste beskrivas utifrån både de samhälleliga faktorerna, samt de 

individuella processerna, och inte enbart utifrån en av dessa (Renn & Rohrmann, 2000:221). 
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Vidare på individnivå beskriver och diskuterar Finucane et al. (2000) det förhållande som 

finns mellan individens slutsatser i förhållande till att bedöma och jämföra risker. Finucane et 

al. (2000) menar att detta beror på de så kallade heuristikerna som tidigare nämnts i texten, 

och att när människor drar en slutsats utifrån dessa kan det leda in på felaktiga spår. I ett 

sådant fall kan det handla om existerande fördomar som kopplas till normer. Ett begrepp som 

kan beskriva hur en persons kognitiva heuristiker leder in på felaktiga slutsatser är bias. Två 

exempel på bias är tillgänglighet och förankring (Slovic et al. 2000:37–39). Kännetecken på 

tillgänglighetsbias är allt som går att koppla samman med de tidigare upplevda erfarenheterna 

som individen har samlat på sig, olika former av information som tagits del av eller 

förekomsten av de minnen som finns tillgängliga hos individen. Eftersom det som finns mer 

tillgängligt förekommande hos individen kommer det resultera i att det kommer bedömas som 

mer sannolikt, detta i förhållande till sådant som inte finns lika tillgängligt hos individen. Det 

är även denna bias som bidrar till individens förmåga att överskatta de händelser som upplevs 

som mer dramatiska och istället underskatta händelser som i större utsträckning förekommer i 

individens vardag. En förklaring till det som nyss nämnts, är att det är enklare att memorera 

händelser som upplevts dramatiska, i större utsträckning än mindre vardagshändelser (Slovic 

et al. 2000:37–38). När individen utgår från dennes tidigare inlärda kunskaper då det handlar 

om att tolka olika former av information, är vad förankringsbias kännetecknas av. Det går 

vidare att likna som en slags startpunkt, och att vid denna påbörjar individen sina egna 

sannolikhetsbedömningar om det som upplevs främmande. Då dessa 

sannolikhetsbedömningar görs är det väldigt lätt hänt att inte utgå från den faktiska 

situationen utan istället fastna eller förankras, i startpunkten, vilket då med andra ord innebär 

att individen därmed inte justerar sin tolkning tillräckligt till den rådande situationen. Den 

kunskap som individen bär med sig sedan förr kommer finnas kvar och påverka de 

bedömningar som görs. Även om individen försöker lära om sig så kommer 

riskbedömningarna som genomförs ändå lätt bottna i de erfarenheter individen bär med sig 

(Slovic et al. 2000:38–39). 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel återfinns den tidigare forskning som har genomförts vad gäller 

riskuppfattningar, risker i arbetsmiljö vid skogsarbete, samt forskning som berör arbetsmiljö. 
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3.1 Forskning om riskuppfattningar 

Då det inte forskat i särskilt stor utsträckning om riskuppfattningar kopplat till skogsarbete, 

har vi valt att lyfta fram annan forskning och resultat inom detta ämnesområde. I dessa fall är 

inte forskningens område intressant, utan det intressanta för oss är de resultat som forskarna 

presenterar om riskuppfattningar som framgår utifrån deras forskning. 

 

Det var i mitten av 1980- talet som forskning om riskuppfattningar och de teoretiska resultat, 

som forskades fram, började tillvaratas och nyttjas i större utsträckning (Löfstedt, 2000:34). I 

Drottz- Sjöbergs forskning (1991) studeras just detta ämne, där hennes studie har fokus på 

individens uppfattningar om risker, där stor del av forskningen riktas mot Tjernobyl och 

liknande radioaktiva fall. För vår studie är hennes forskning relevant och intressant, utifrån ett 

riskuppfattningssynsätt, och inte för hennes forskning kring fysikaliska fenomen. Hennes 

forskning valdes ändå att lyftas fram då hennes slutsatser om riskuppfattningar var relevant 

för den här studien. De resultat och slutsatser som Drottz- Sjöberg (1991) presenterar, går att 

sammanfatta på det sättet, att individer uppfattar risker på olika sätt, beroende på deras 

kulturella och sociala bakgrund, samt deras tidigare erfarenheter. Liknande resultat 

presenterar Viklund (2002) i sin forskning, där det framgår i hans slutsatser att de 

riskuppfattningar som individer har, kan skilja sig åt, även då samma risk står i fokus. Hans 

forskning studerar det förhållande som riskuppfattningar och förtroende har med varandra och 

hur dessa skiljer sig åt, i olika sammanhang. De resultat han presenterar, visar att det inte 

enbart är förhållandet mellan riskuppfattningar och förtroende bland individer som är olika, 

utan även i ett större mer geografiskt perspektiv (Viklund, 2002:51–52). 

 

Fromm (2005) har gjort en liknande studie där åtskilliga resultat överensstämmer med tidigare 

nämnda forskare och deras presenterade resultat. Liknande Drottz- Sjöberg (1991) har även 

Fromm (2005) bland annat studerat individens riskuppfattningar relaterat till mer fysikaliska 

fenomen. En av de slutsatser Fromm (2005) har kommit fram till genom sin underökning är 

de könsuppdelade riskuppfattningar som finns mellan män och kvinnor. Resultaten pekar på 

högre riskuppfattningar hos kvinnor än vad gäller män, det vill säga kvinnor har en 

allvarligare syn på risker än vad män har (Fromm, 2005). 
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3.2 Risker i arbetsmiljön vid skogsarbete 

Den arbetsmiljö och dess risker som skogsarbetare befinner sig i, kan uppfattas olika från 

person till person. I Hultåkers (2002) forskning framkommer det med underlag av hans 

empiriinsamling att synen på existerande risker i arbetsmiljön har en varierande bild, som kan 

vara olika från person till person. Hans studie har haft ett fokus som legat på entreprenörer 

inom skogsbranschen. I studien har tre utstickande faktorer inom risk- och arbetsmiljöområdet 

identifierats och valts att lyftas fram, dessa tre är maskinernas utformning, arbetstiderna, samt 

säkerheten och den ordning som verksamheten har. Ytterligare en sak som bör tilläggas under 

kategorin gällande arbetstiderna, är utifrån de resultat som Hultåker (2002) presenterar. Där 

framkommer det att på grund av att det till största del förekommer ensamarbete, är den tid 

som hela arbetslaget träffas högt prioriterad och värdefull för många av de anställda inom 

skogsbranschen. 

 

Det är inte enbart det arbete som sker i skogen som räknas till skogsbranschen, och som är 

utsett till riskabla arbetsplatser. Efter avverkningen i skogen transporteras virket till olika 

stationer, beroende på vad ändamålet med trädet är. Ett av dessa ställen är sågverk som också 

räknas in under kategorin, för riskfyllda arbetsplatser. Jones och Kumar (2007) har genom sin 

forskning fått fram resultat på att detta område också innefattar många risker i arbetet. Studien 

visar att arbetare inom detta yrkesområde löper stor risk för olika slags belastningsskador, 

samt arbetssjukdomar, relaterade till deras arbetsställning (Jones & Kumar, 2007:752). 

Liknande resultat har identifierats av andra forskare, som inriktat sig mer på riskerna inom 

skogsarbete. Högvall Nordin (2006) är en av dessa och har genom sin forskning studerat och 

analyserat människors föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinsarbete, i det 

svenska industriella skogsbruket. De resultat som presenteras i studien visar på att ett stort 

antal av de intervjudeltagande skogsarbetarna arbetar mer än 43 timmar per vecka, medan 

andra arbetar så mycket som omkring 60 timmar (Högvall Nordin, 2006:105). Andra resultat 

som studien visar på är framför allt förknippade med svar relaterade till stress och 

ekonomiområden. Upplevelsen av den viktigaste arbetsmiljöfrågan i skogsbruket visade sig 

skiljas åt. Några av intervjudeltagarnas svar riktade in sig på faktorer relaterade till områden 

som stress och ekonomi, medan andra lyfte fram problem som kemiska risker, 

belastningsskador samt arbetstiden. Dock kom dessa problem tillsammans inte i närheten av 

samma antal svar som förknippades med områdena stress och ekonomi (Högvall Nordin, 

2006:105). 
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De föreställningar om risker och arbetsmiljöproblem i skogsmaskinsarbete som funnits under 

författarens arbete med analysen, valdes att struktureras, utifrån följande nyckelsymboler: 

“Stridspiloten”, “Entreprenör i kris”, “Skogens man” och “Företagsledaren” (Högvall Nordin, 

2006:117). Under analysen av materialet fann hon att nyckelsymbolen “Stridspiloten”, på 

flera olika sätt av intervjudeltagarna, jämfört och liknat yrkeskategorierna 

skogsmaskinföraren och piloten med varandra. Det som beskrivits i denna liknelse har bland 

annat innefattat att det krävs liknande förmågor hos en pilot och en skogsmaskinsförare, för 

att klara av att utföra respektive arbete. Ett exempel som nämns är att antalet arbetsmoment, 

som kräver snabba beslut, är fler hos en skördarförare än hos en stridspilot (Högvall Nordin, 

2006:120). 

 

“Entreprenör i kris”, fokuserar på ekonomi i relation till tidsmässiga aspekter. Denna del visar 

på att fokus på den prestation som råder inom skogsbruket, blir extra tydlig. Den hårda press 

som råder i branschen poängteras av många, delvis den ekonomiska press, såsom den stress 

som arbetet medför, leder till. Detta eftersom det krävs mycket arbete för att lyckas uppnå 

goda ekonomiska resultat (Högvall Nordin, 2006:129). Det som går att utläsa av 

intervjumaterialets resultat visar på att det som upplevs vara de största arbetsmiljöriskerna, 

främst var relaterade till följande faktorer: Ekonomiska, psykosociala, kemiska eller 

ergonomiska (Högvall Nordin, 2006:132). “Skogens man”, innefattar bland annat en syn på 

arbetsmiljön utifrån en upplevelse av den frihet som arbetet i skogen medför. Många av 

intervjudeltagarna hade förmedlat att de är mycket tillfreds med sina arbeten, och vissa 

antyder att detta är deras liv, att det är ett sätt att leva (Högvall Nordin, 2006:133). Den fjärde 

nyckelsymbol, som tas upp, “Företagsledaren”, innefattar den person som är ansvarig för 

själva företaget. Entreprenören som startar företaget, väljer ut medarbetare och är 

huvudansvarig för arbetsmiljön, med mera (Högvall Nordin, 2006: 141-142). 

 

3.3 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö i arbete med skogsmaskin 

Då vår studie, som berör både uppfattningarna av risker samt arbetsmiljö på en arbetsplats 

inom skogsbranschen, har en kortare beskrivning av tidigare forskning om ämnena fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö inom arbetet med skogsmaskiner valts att lyftas fram. År 1998 

publicerade Arbetslivsinstitutet en så kallad “konsensusrapport” om skogsmaskinarbete och 

den dåvarande kunskapen rörande ämnet. Denna rapport användes som bas för Nordiska 

ergonomiska riktlinjer för skogsmaskiner och berörde bland annat områdena buller, 
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olycksfall, belastningsergonomi, klimat, ensamarbete och arbetstider (Attebrandt, Mathiassen 

& Winkel, 1998). Liknande resultat går att identifiera i Bengt Ponténs (1988) forskning där 

han tidigt i sin studie pekar på det behov av synkroniserade åtgärder inom 

arbetsmiljöområdet, samt den brist på samarbete mellan olika organisationer som han anser 

finns. Han lanserar därefter ett program som ska tänkas användas för att systematiskt 

identifiera och åtgärda de eventuella arbetsmiljöproblem, som finns i den aktuella 

verksamheten, samt spåra hälsorisker i skogsarbete (Pontén, 1988:76). I sina 

forskningsslutsatser belyser Pontén de höga produktionskraven som en grundläggande faktor 

som sätter press på skogsarbetare, i deras arbetssituation. Han menar det att detta kan vara ett 

hinder för att kunna bedriva ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet eller 

organisation (Pontén, 1988). 

4 Metod och genomförande 

I den här delen kommer vi att presentera våra valda metoder för den här studien, samt hur vi 

har gått tillväga under insamlingen av vår empiri. Vi valde att avgränsa oss till att studera ett 

privat företag som arbetar inom skogsbruket i de jämtländska skogarna. Företaget har fyra 

stycken anställda i åldrarna 26-37 år, och alla är män. De arbetar skift på företaget, där två 

arbetar på förmiddagen och sedan byter av med de andra två som då kör eftermiddagspasset. 

Arbetet innefattar arbete med skogsmaskin där den ena kör “skördare”, vilket innebär en 

maskin som fäller träden samt tar bort grenarna, och den andre kör “skotare”, vilket 

innefattar arbetet med att lasta upp träden och frakta bort dem. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Syftet med vår studie innefattar att fördjupa oss inom riskuppfattningar i förhållande till risker 

i arbetsmiljö. För att uppfylla detta syfte och våra tre sammanställda forskningsfrågor, 

utvecklades dessa frågor och kom sedan att bli vår intervjuguide. Denna intervjuguide är den 

mall vi använde oss av under våra intervjuer. De frågor som förekommer i mallen handlar 

övergripande om risker och arbetsmiljö inom skogsarbete. Först ut tas mer grundläggande 

fakta upp, som innefattar frågor som inriktar sig mer generellt på individens bakgrund. Sedan 

blir frågorna djupare genom att rikta in sig på uppfattningarna av risker och 

arbetsmiljöfaktorer. Valet av intervjuguide berodde på att de frågor vi valde, resulterade i svar 

som innefattade intervjupersonernas personliga berättelser, uppfattningar och syn på risker på 

arbetsplatsen samt arbetsmiljön. 
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En kvalitativ studie är lämplig att använda sig av när man har ett problem eller en fråga som 

behöver utforskas på djupet. Vidare så är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ studie 

då en mer detaljerad och komplex beskrivning behövs, för att kunna besvara frågan. Att 

forskaren upplever det som intressant att höra individens subjektiva röst och berättelser, är 

också av vikt (Creswell, 2013:47–48). Genom att använda en kvalitativ metod och genomföra 

intervjuer får vi en inblick i våra intervjupersoners liv. Baserat på ovan beskrivning utifrån 

Creswell (2013), anser vi att det är passande för oss att använda en kvalitativ metod i vår 

studie. Detta genom att genomföra intervjuer för att ge oss en djupare förståelse för individens 

subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Detta är som tidigare nämnts en viktig del i vår 

studie, för att kunna uppfylla syftet samt för att besvara frågeställningarna. 

 

4.2 Narrativ metodologi 

För att skapa en tydligare bild av de anställdas uppfattningar av de risker som förekommer i 

deras arbetsmiljö, har vi valt att inspireras av den narrativa metoden i vår intervjuguide. Fokus 

i narrativ metod ligger på personens historier som tas upp och berättas under intervjutillfället 

(Kvale & Brinkmann, 2009:240). Detta hjälper sedan till i resultat- och analysdelen då utvalda 

citat från samtalet presenteras. Detta är ett mycket vanligt sätt att presentera sina resultat från 

intervjuundersökningen och ger även en tydlig struktur över de utvalda delar man vill 

presentera (Kvale & Brinkmann, 2009:299). Med hjälp av inspirationen från det narrativa har 

vi under intervjuerna fokuserat på historierna som berättats, då dessa har hög prioritet för 

intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009:240). 

 

4.3 Deltagande observation 

När man genomför en deltagande observation utför man två former av handlande på en och 

samma gång. Man involverar sig i samspel med de andra, som i vårt fall handlade om 

personer på en arbetsplats, samtidigt som man ska iaktta vad som händer och uträttas på 

platsen (Fangen, 2005:30). Som forskningsmetod är deltagande observation ett bra 

komplement till andra metoder, exempelvis kvalitativa intervjuer och dokumentanalys. Detta 

sätt att kombinera flera metoder kallas för triangulering och sker oftast genom att en av 

metoderna är underordnad, eller genom att de är likaberättigad (Fangen, 2005:187). I vårt fall 

var vår deltagande observation underordnad våra kvalitativa intervjuer, av den anledning att 

uppfylla vårt syfte där uppfattningar har huvudfokus. Genom att kombinera kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer kan man som forskare dra stor nytta av de båda 

datainsamlingsmetoderna och deras härkomst till olika typer av data. Genom kombinationen 
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av intervjuer och observation kan man fråga om saker man sett, och därefter jämföra det som 

sagts och det som observerats (Fangen, 2005:189). 

 

4.5 Genomförande 

Intervjuer 

När vi genomförde vår intervjustudie och vår deltagande observation börjades det på plats 

med en presentation av forskningsprojektet och oss själva på ett förtroendegivande sätt 

(Fangen, 2005:69). Därefter genomfördes de kvalitativa intervjuerna där utgångspunkten var 

den intervjuguide vi utformat i ett tidigare skede. Den kvalitativa forskningsintervjun 

kännetecknas av ett professionellt samtal som förs mellan forskare och intervjudeltagaren. 

Samtalet har ett i förväg bestämt syfte samt struktur och leds av forskaren som är den som har 

kontroll och ansvar över att både ställa och följa upp frågor, som i slutändan ska resultera i att 

ny kunskap bildas. Det är själva interaktionen som sker genom en tvåvägskommunikation, 

som bidrar till möjligheten att skapa dessa nya kunskaper (Kvale & Brinkmann, 2009: 18-19).  

 

Då syftet i vår studie är att få en djupare förståelse för hur de anställda uppfattar risker i 

arbetsmiljön på deras arbetsplats, valde vi att genomföra vår empiriinsamling i deras 

vardagliga arbetsmiljö. Anledningen var att eftersom vi skulle komplettera våra 

intervjustudier med en deltagande observation, ansåg vi att vi skulle få bäst svar om även 

intervjuerna skedde i deras vardagliga arbetsmiljö. För att uppnå detta syfte och samla in den 

information och kunskap som behövdes som underlag för studien, användes en kvalitativ 

metod. Grundat på det vi ville undersöka ansågs den kvalitativa metoden som bäst passande 

(Nylén, 2005:10). 

 

I ett tidigare skede hade en intervjuguide planerats och utformats med hjälp av 

halvstrukturerade frågor. Halvstrukturerade frågor innebär att man har ett par grundfrågor 

som man utgår ifrån, och stödjer sedan upp med följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009:43). 

Vår intervjuguide bestod av sammanlagt 16 grundfrågor och anpassande följdfrågor valdes ut 

löpande i samband med de svar som framgick under samtalet (Se bilaga 1). Eftersom vi valt 

att inspireras av det narrativa angreppssättet, såg vi till att utforma våra följdfrågor så att de 

kunde besvaras med narrativt berättande av de vi intervjuade. Kontakten med 

intervjupersonerna skedde med hjälp av telefon och utförandet av intervjuerna bestod av 

djupintervjuer med fyra olika intervjupersoner som allihop arbetade på samma arbetsplats. 
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Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte för att på bästa sätt kunna ta del av de svar som 

framgick (Reardon, 2006:181). 

 

För att sedan kunna dokumentera intervjuerna finns det flera tillvägagångssätt att använda, 

exempelvis ljudbandspelare, videobandspelare eller att föra anteckningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009:194). I denna studie spelades samtalen in genom ljudbandspelare, samtidigt 

som anteckningar fördes. Därefter transkriberades intervjuerna med hjälp av det insamlade 

materialet, genom noggrant nedskrivande av innehållet i intervjun. I transkriberingen skrevs 

enbart de uttalade orden ner, och markeringar för exempelvis pauser valdes att inte göras. Att 

transkribera innebär att man har den förutsättningen att samtalet först spelats in för att sedan 

kunna skriva ut intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009:195).  

 

Deltagande observation 

När vi tog oss an den deltagande observationen som vi skulle kombinera med våra intervjuer 

valde vi att agera som delvis deltagande observatörer. Delvis deltagande observation är den 

vanligaste forskarrollen och innebär att man som forskare deltar i det sociala samspelet, samt 

de aktiviteter som är speciella för den aktuella miljön som studeras (Fangen, 2005:141). Innan 

vi gav oss ut på fältet för att genomföra vår deltagande observation var vi ytterst noggranna 

med att se till så att båda var inställda på att studera samma sak, väl på plats. I vårt fall 

handlade detta om att få en helhetsbild av den arbetsmiljö och de risker som fanns på den 

aktuella arbetsplatsen. Vi skapade oss även en överblick av fältet genom att skaffa oss en 

förståelse och kunskap om det fält vi skulle studera. För att göra observationen fulländad är 

det viktigt att gå in i fältet med ett öppet sinne, men samtidigt med betryggande kunskap för 

att kunna göra det på ett användbart sätt (Fangen, 2005:49). 

 

Efter detta övergick vår observation till ett mer deltagande stadie där vi fick sätta oss in i 

deras arbete, genom att själva få följa med och studera deras arbetssituation mer ingående. 

Genom att vi fick möjlighet att provåka deras skogsmaskiner och se på när de avverkade, 

samt lastade träd, så gav det oss en övergripande bild och förståelse för deras arbetsuppgifter. 

För att sedan lättare kunna analysera våra resultat i slutet av studien, så förde vi 

fältanteckningar i vår observation, detta genom att omvandla existerande händelser som hände 

i ögonblicket, till redovisningar på papper (Fangen, 2005:91). Istället för att lita på den egna 

minnesbilden ger denna metod möjligheten att återgå till de antecknade observationerna i 

syfte att kunna reflektera och analysera händelserna (Fangen, 2005:91).  
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Vi valde även att dokumentera speciella händelser med hjälp av att ta bilder och 

videoinspelning, för att sedan lättare kunna analysera och beskriva händelserna.  

 

4.4 Analysmetod 

För att analysera vårt material har vi använt oss utav meningskodning. Meningskodning är en 

analysform som lägger fokus på meningen. Processen i meningskodning börjar med att man 

utför en grundlig kodning, bryter ner, undersöker och jämför, kategoriserar, samt begripliggör 

det datamaterial man har samlat in (Kvale & Brinkmann, 2009:217). I meningskodning knyter 

man samman ett eller flera olika nyckelord till ett specifikt textsegment. I texten letar man 

även efter skillnader och likheter och jämför dessa med det innehåll som framkommer av det 

skrivna materialet. Denna del görs för att underlätta inför det arbete som ska utföras för 

kommande identifiering av de olika uttalandena. Att utveckla kategorier har som mål att fånga 

de studerade erfarenheterna och handlingarna till fullo (Kvale & Brinkmann, 2009:217–218). 

Det finns olika sorters kodningstraditioner som skiljer sig åt på olika punkter. Dessa är 

relevanta att klargöra, då man måste ta hänsyn till vilket tillvägagångssätt man ska använda 

för det datamaterial som ska kodas. Man kan antingen välja att bestämma i förväg vilka teman 

och kategorier man ska koda efter, eller se hur dessa utvecklas och växer fram ur det aktuella 

materialet (Nylén, 2005:21). Vi valde att använda oss av det senast nämnda i denna analys. 

Detta medförde att inga koder och teman bestämdes i förväg, utan de tillämpades efter en 

noggrann och grundlig genomgång och tolkning av datamaterialet. 

 

4.6 Etiska riktlinjer  

Under en intervju kan det uppstå en rad olika etiska problem, som utan att ha kännedom om 

kan vara svåra att förutspå. På grund av detta valde vi att formulera ett etiskt protokoll, vilket 

innebär att skriva ner potentiella etiska frågor som kan komma att uppstå i samband med 

själva intervjun. Detta genomförs innan själva intervjuundersökningen äger rum (Kvale & 

Brinkmann, 2009:79). Vi valde att utforma och följa, dessa etiska riktlinjer, på grund av att vi 

ville få möjlighet att förbereda oss på eventuella etiska frågor som skulle kunna uppstå under 

intervjutillfället. Vi utgick från fyra etiska riktlinjer när vi utformade vårt etiska protokoll: 

Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2009:84).  
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Informerat samtycke innefattar att informera intervjudeltagarna om deras rättigheter att dra sig 

ur intervjun om de skulle vilja. Det innebär även att belysa förekomsten av risker och 

eventuella fördelar för dem. Att beskriva syftet med själva undersökningen är också en viktig 

del i det informerade samtycket (Kvale & Brinkmann, 2009:87). Den andra etiska riktlinjen, 

konfidentialitet, innebär att garantera att ingen information som går att anknyta till de 

deltagande i studien, kommer publiceras (Kvale & Brinkmann, 2009:88). Konsekvenser, som 

är den tredje etiska riktlinjen, handlar övergripande om att se över och bedöma vilka 

konsekvenser som är att förknippa med studien. Vilka för- och nackdelar finns och hur kan de 

som deltar i studien komma att påverkas av dessa?  Forskaren ska vara kapabel att bedöma 

olika situationer samt de konsekvenser som finns med dessa (Kvale & Brinkmann, 2009:89–

90). Sist ut, forskarens roll, innefattar forskarens inneboende förståelse och kunskap kring 

bland annat viktiga moraliska frågor. Integriteten är också av vikt i detta hänseende, vilket 

bland annat innefattar de kunskaper och tidigare erfarenheter forskaren har med sig. Den 

kvalité och hållbarhet som kommer uppstå, är helt beroende på hur forskaren är som person 

(Kvale & Brinkmann, 2009:90–91). Genom hela vår intervjuundersökning hade vi de fyra 

etiska riktlinjerna i åtanke, detta genom att utgå från det vi beskrivit i texten ovan. Vi var 

väldigt noggranna med att värna om de som ställde upp på att bli intervjuade av oss, till vår 

studie. Detta genom att handla efter de kunskaper vi i förväg samlat på oss, om hur man 

upprätthåller ett etiskt beteende. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Både då man genomför och efter man genomfört en forskningsstudie, är det viktigt att se över 

begreppen validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär att se över de resultat som 

framkommit under studiens gång. Är de resultat som forskningsresultaten visat på tillförlitliga 

och kan de återskapas av andra forskare vid en liknande studie? Det inbegriper även i vilken 

mån intervjupersonerna hade besvarat forskningsfrågorna på ett liknande sätt om en annan 

forskare ställt dem (Kvale & Brinkmann, 2009:263).  Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

validitet inom samhällsvetenskapen är inriktad på frågan om hur pass väl de metoder som 

används, undersöker sådant som de säger och påstår sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2009:264). Begreppet innefattar mer än det som beskrivits ovan, det går att kolla på validitet 

utifrån de olika stadierna en forskningsstudie innefattar. Exempelvis under själva 

planeringsstadiet, under intervjutillfället, då utskrifterna genomförs och under analysen av det 

insamlade materialet. Under de olika stadierna handlar validiteten generellt sett om att se över 

kvalitén i alla val man väljer (Kvale & Brinkmann, 2009:267).  
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Det är även av vikt att belysa att det finns olika syn på relevansen att använda sig av validitet 

och reliabilitet. En del forskare har utifrån det Kvale och Brinkmann (2009) beskriver, valt att 

bortse från dessa begrepp på grund av en rad olika anledningar. Vissa forskare hävdar 

exempelvis att det som validitet och reliabilitet kännetecknas av kan vara ett hinder för 

skapandet i den kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkmann, 2009:262). Vi valde dock att 

utgå från det vi inledningsvis beskrivit om begreppen, detta på grund av att vi håller med de 

som förespråkar relevansen av dessa begrepp. 

 

I vår forskningsstudie har vi varit noggranna med att använda oss av dessa två, då vi redan i 

uppstarten av arbetet var noggranna i alla beslut vi tog för att försöka uppnå en hög validitet 

med studien. För vårt arbete var hög reliabilitet en del som kom att bli svår att uppnå, då vi 

enbart använt oss av fyra intervjupersoner för att besvara forskningsfrågorna, varav svaren 

från dessa var till stor del subjektiva perspektiv. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att de 

i kvalitativa intervjuer kan påstås vara ett för litet antal intervjupersoner och att det därmed 

kan vara orimligt att generalisera resultaten. 

  

5 Resultat 

I den här delen kommer de resultat som framkommit genom vår empiriinsamling att redovisas 

och presenteras. Inledningsvis kommer de sammanställda, övergripande resultaten att 

presenteras och avslutas sedan med en presentation där vi redovisar våra utvalda kategorier 

och koder. Till vår empiriinsamling genomförde vi fyra intervjuer och en deltagande 

observation. Alla de personer vi intervjuade ville vara anonyma och kommer därför inte att 

nämnas vid namn i vår kommande del där resultat och analys kommer att presenteras. Vi 

kommer att benämna personerna som IP1, IP2, IP3, samt IP4, där “IP”, i detta fall, står för 

“intervjuperson”.  

 

För att presentera våra resultat har den sammanhållna fallbeskrivningen valts som 

framställningsstrategi. Den sammanhållna fallbeskrivningen är den vanligaste strategin att 

använda gällande presentation av kvalitativ data. Empiriredovisningen ska förmedla den 

kunskap man har identifierat om den studerade verkligheten, genom att flitigt använda sig av 

citat som man vanligtvis tidigare redigerat (Nylén, 2005:70).  
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Framställningsstrategin kännetecknas av att man som forskare presenterar sina resultat med en 

strukturerad berättelse som ska förmedla de budskap man vill få fram, och som sedan fullföljs 

i den kommande analysen (Nylén, 2005:71).   

 

5.1 Sammanställda resultat kopplat till forskningsfrågorna 

Utifrån den problemformulering vi formulerade och presenterade i början av studien, har vi 

här nedan en övergripande presentation av de resultat vi fått fram med hjälp av vår 

empiriinsamling. 

 

Hur uppfattar individen arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

På denna forskningsfråga förekom olika svar. De positiva svar som förekom var att eftersom 

de som arbetar på skogsföretaget, gillar att vistas i naturen och mår bra av att få jobba 

utomhus, så uppfattade samtliga att deras arbetsmiljö var bra. Ur deras synpunkter framgick 

inte enbart den natur som de varje dag befinner sig i, utan en av de anställda lyfte även fram 

att hytten i maskinen ansågs vara en bra miljö att arbeta i: 

 

Hytten är utrustad med både Ac, värme och gardiner för att skymma sol med, samt så går 

maskinen väldigt tyst. Stolen är även gjord för att ge en ergonomisk arbetsställning, men man 

måste ändå byta arbetsposition för att inte drabbas av någon arbetsskada på grund av det 

stillasittande arbetet. (IP3).  

 

Det som nästan alla uppfattade som en dålig arbetsmiljö var skiftarbetet, vilket innefattar 

tidiga morgnar och sena kvällar. Det allvarligaste arbetsmiljöproblemet generellt sett, inom 

skogsbruket idag ansågs av flera vara att det är en så pressad bransch som kräver mycket av 

arbetaren. Många långa arbetspass blir det för vissa och stressen för att få allting att gå ihop, 

ansågs generellt sett, vara ett stort arbetsmiljöproblem inom skogsbruket. En annan negativ 

sak som påpekades var i förhållande till om maskinerna och verktygen är dåligt underhållna, 

det påverkar därmed uppfattningen av arbetsmiljön. Att arbetet låg nära hemmet var också en 

faktor som ansågs påverka uppfattningen av arbetsmiljön.  

 

Uppfattar individen att det finns några risker på arbetsplatsen? 

Samtliga arbetare på det specifika företaget uppfattar att det finns risker på deras arbetsplats, 

exempelvis halk- och fallrisker samt risken som finns att maskinen välter. Dessa risker 

kommer att utvecklas mer ingående senare i resultatet.  En övergripande risk som togs upp av 

alla vi intervjuade var risken för de arbetsskador som skogsmaskinsförare kan drabbas av. 
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Denna typ av skador ligger i riskzonen för vilka risker som kan inträffa inom körning av 

skogsmaskin, då arbetet innefattar en stor del stillasittande arbete. En annan risk som nämndes 

i förhållande till det stillasittande arbetet, påpekas vara att det är betydligt lättare att råka ut 

för olyckor och dylikt. Detta eftersom man blir stel i kroppen efter att ha varit stillasittande ett 

längre tag. Alla våra intervjupersoner var väl medvetna om den här risken, och anser att det är 

viktigt att försöka förebygga den så gott det går, genom att variera sitt arbete och ta pauser 

med jämna mellanrum. IP3 beskrev denna strategi som visas på i följande citat: 

”Möjligheterna att ta pauser när man själv känner för det är ett stort plus med att jobba inom 

detta yrke.” Vissa betonar även att de är noggranna med att ha en aktiv fritid, för att inte 

arbetet ska slita så mycket på kroppen. 

 

Vad uppfattar individen som risk? 

     De individer som arbetar på det aktuella företaget vi valde att studera har liknande syn på vad 

som är risk för dem. I intervjuerna kopplade några av intervjupersonerna denna 

forskningsfråga till området rörande de risker som finns på deras arbetsplats. Bland annat 

förekom svar som hade med olyckor att göra. Däribland fanns exempelvis halk- och fall 

risker, fallande träd över maskinerna, användning av motorsåg, risken att klämmas fast mellan 

liggande trädstammar, att maskinen skenar iväg i brant terräng samt vältrisken som följande 

citat visar: ”Den största risken som jag anser vara den allvarligaste inom skogsbruket idag är 

halk- och fallrisken, då det är risker som är väl förekommande i vår bransch.” (IP2). Även 

svar som inte var kopplade i direkt anslutning till deras arbete togs upp. Däribland när man 

skaffar familj hamnar mer fokus på barnen och vilka risker som de kan bli utsatta för, än vilka 

risker som finns för en själv, något som IP4 beskrev på detta sätt: ”När man skaffar barn 

glömmer man lätt bort vilka risker som finns i ens egen omgivning, då största delen av den 

oron hamnar på barnen och vilka risker som finns för dem.” De såg risk som ett väldigt stort 

och omfattande område, och betonade att vissa risker går att undvika medan andra är svårare 

att undvika. Bilkörning och vistelse i trafiken togs också upp och ansågs vara en ganska 

allvarlig risk utifrån deras perspektiv. 

 

5.2 Kategorier och koder 

Inom detta avsnitt kommer vi att presentera våra resultat vi fått fram med hjälp av 

meningskodning, som var den analysform vi valde att använda oss av. I denna analysform 

skall man identifiera och ta fram olika koder för att sedan sammanställa dessa i olika 

kategorier. Vi gjorde detta genom att transkribera intervjuerna och sedan identifiera de mest 
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förekommande riskerna och arbetsmiljöfaktorerna som var relevanta gentemot vårt syfte samt 

frågeställningar. Dessa presenteras nedan, där kategorierna är utmärkta med fet stil och 

koderna är listade under dessa. Detta utifrån den relevans vi bedömt med hjälp av vårt 

insamlade datamaterial. Våra resultat kommer sedan att struktureras och presenteras utifrån 

dessa kategorier och koder.  

 

Risker 

 Halk- och fallrisker   

 Risken att bli fastklämd 

 Arbetsskador 

 Bilkörning till och från jobbet 

 

Arbetsmiljö 

 Pressad bransch 

 Ensamarbete 

 Stillasittande arbete 

 Stor frihet  

 Egenansvar och trivsel på jobbet 

 

5.3 Risker 

Halk- och fallrisker 

Att risken för att halka eller falla finns, är alla intervjudeltagare eniga om samt två av de 

anställda anser att det är en av de största och allvarligaste riskerna inom skogsbruket i 

dagsläget. Denna risk anses även vara väldigt svår att förebygga och få bort helt, eftersom 

deras arbete innefattar att vistas i en sådan arbetsmiljö där sådana sorters risker finns. Arbetet 

innefattar ibland att de är tvungna att klättra omkring på maskinerna, exempelvis för att kunna 

reparera eller dylikt. Är det då halt och ett felsteg tas, kan halk- och fallrisken vara ett faktum: 

"Halkrisk är en stor sak. Det är ju en risk som även är svår att undvika fullt ut." (IP1). Även 

de andra anställda relaterar mycket till denna typ av risk, och två av dem känner även 

personer som råkat ut för denna typ av olycka, men tillägger båda att det gått bra och inte 

blivit några större konsekvenser: 

 

En kompis ramlade ner och slog huvudet på en sten och låg däckad där en kvart trodde 

han. Om det berodde på att han var fumlig eller om det var något annat som var dåligt, det 

vet jag inte. Men mest var det väl säkert att han fumlade till det, om det berodde på att 
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han var trött eller så, det vet jag inte, men det hände ju och det hade kunnat gå mer illa än 

det gjorde. Han klev bara upp och fortsatte. (IP2). 

 

Under vår deltagande observation fick vi prova på att åka i maskinerna, och därmed erfara hur 

viktigt det är att tänka på vart man sätter ner fötterna, för att inte kliva fel, både då man 

klättrar upp men speciellt ner. Vi båda fick uppfattningen att det var lite komplicerat att ta sig 

ner, och kom då att tänka på att det säkerligen måste vara ännu svårare om man suttit ned 

länge och är trött efter ett långt arbetspass. 

 

Risken att bli fastklämd 

På det företag vi gjorde vår undersökning arbetar fyra män med två skogsmaskiner som 

kompletterar varandra med sina huvudsakliga funktioner. Skogsarbetarna arbetar skift, och är 

därför två och två när de jobbar. Detta arbetssätt kan medföra svårigheter att exempelvis 

upptäcka om den andre på något sätt gör sig illa om man för tillfället inte befinner sig i 

närheten och arbetar. En risk som återkom bland våra resultat kopplat till detta var risken om 

man lämnar sin maskin för en liten stund och halkar på ett träd och sedan fastnar mellan två 

liggande trädstammar. Skulle detta inträffa och man för tillfället råkar vara ensam kan detta 

leda till mer omfattande skador än vad som skulle hänt om maskinerna varit inom synhåll för 

varandra. Detta var en risk som togs upp under intervjuerna och som samtliga 

intervjupersoner såg som en allvarlig, men inte helt undvikbar risk i deras arbete. IP2 beskrev 

att risken för detta kunde minska genom följande citat: “Man kan försöka undvika detta 

genom att vara försiktig och alltid ta med telefonen när man lämnar maskinen, men risken 

finns ju ändå där.”  

 

Långsiktiga arbetsskador 

Risken att drabbas av en arbetsskada är enligt de anställda en mer långsiktig än kortsiktig risk 

att råka ut för. I detta fall menas kortsiktiga risker sådant som avser något som kan inträffa när 

som helst, bland annat risken att halka. Medan långsiktig risk vara någon form av arbetsskada 

som kan uppkomma och bli värre med tiden, exempelvis förslitningar i kroppen. Alla känner 

åtminstone en som drabbats av någon form av långsiktig eller kortsiktig arbetsskada i yrket 

som skogsmaskinsförare. De risker som tas upp i förhållande till detta är relaterade till 

kroppsliga besvär, som förslitningar i axlar och rygg. Vilka anses av en av de vi intervjuade 

kunna vara orsakat av det stillasittande arbetet som branschen kännetecknas av. Att röra på sig 

regelbundet och ha en god fysik, anses vara en viktig del. Detta både för att minska risken att 
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drabbas av vanligt förekommande arbetsskador och förslitningsskador, på lång sikt, men även 

för att minska risken för att utsätta sig själv för olika sorters olyckor.   

Detta poängteras bland annat på ett tydligt sätt av IP2: 

 

En sak som är bra för att förhindra förslitningsskador och sådant, det är ju att träna. Då 

minimerar man ju halkrisken och alla sådana fallrisker, om man är vig och så. För det är 

ju alldeles för många som sitter still och gör ingenting annat än att åker bil och jobbar, så 

det gör skillnad. 

 

Att ta pauser anses även vara oerhört viktigt, delvis för att förhindra att olyckor inträffar på 

grund av den stelhet som kan uppstå av det stillasittande arbetet. Alla vi intervjuade på 

företaget är eniga om att regelbundna pauser är viktigt för att må bra både fysiskt och 

psykiskt. Att hoppa över att ta pauser för att effektivisera arbetet anses inte vara bra alls. IP3 

berättade att han alltid ser till att gå ut för att sträcka på benen minst en gång i timmen, för att 

slippa sitta ner hela dagen och för att försöka förebygga förslitningsskador. 

 

Bilkörning till och från jobbet 

När man har ett arbete inom skogsbranschen innebär jobbet att förflytta arbetsteamet till den 

plats där avverkning av skog behövs. Detta medför att skogsarbetarna i många fall har en lång 

sträcka som de måste köra med bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen. Då dessa platser i 

stort sett nästan enbart är en bit utanför staden innebär det att köra på vägar med hög hastighet 

som i många fall är väl besökta av olika slags djur. Detta var en risk som flertalet av våra 

intervjupersoner såg som en av riskerna med deras arbete: 

 

Då vi arbetar i skogsmiljö får man ju räkna med körningar på vägar med högre hastigheter 

och mer förekommande djur. I början kändes detta som en större risk, men när man blivit 

mer van att köra på sådana vägar blir det enklare. (IP4). 

 

Liknande formuleringar återberättades vid ett flertal tillfällen av fler än enbart en 

intervjuperson under intervjuernas gång. Detta kan ses som ett relevant riskområde då denna 

risk förekommer när arbetarna färdas till och från arbetet, och kan därefter räknas in under 

området risker i arbetsmiljö. 
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5.4 Arbetsmiljö 

Pressad bransch 

Ett av de största och allvarligaste arbetsmiljöproblemen är inom skogsbranschen att det anses 

vara en väldigt pressad bransch, vilket framkom under intervjuerna. Det är många som väljer 

att köra långa arbetspass för att få det att gå ihop, bland annat ekonomiskt. Att branschen 

kännetecknas av stor press anses bero på att de som bestämmer över arbetet verkar vilja att 

mer jobb ska göras, på kortare tid, och samtidigt för lägre betalt. IP4 ansåg att detta var ett 

problem som till stor del berodde på de företag som de får sina uppdrag ifrån: ”De vill att vi 

ska genomföra stora arbeten på kortare tid, för att effektivisera mer.” 

 

Att känna att man ibland måste arbeta mycket för att hinna få klart arbetet i tid, uppfattas som 

något väldigt negativt. Den låga inkomsten anses även vara en av de bidragande orsakerna till 

att många generellt sett väljer att jobba ännu mer än de egentligen mäktar med. Detta tror de 

vi intervjuat förekommer mycket inom skogsbranschen idag och lyfter i samband med detta 

fram följande förklaring: "… det är en pressad bransch som många kör väldigt långa dagar, 

för att det ska gå ihop. Det blir väldigt mycket arbete för vissa. Det är nog kanske det sämsta. 

Ja, att det måste köras kvällar och nätter ibland." (IP2). 

 

Att behöva arbeta skift är också något som uppfattas av de anställda, mestadels som något 

negativt. IP2 anser att något av de sämsta med arbetet just är skiftarbetet, han gillar inte att det 

ibland är tidiga morgnar och sena kvällar. Han lyfter även fram att ens välmående påverkas 

negativt av de oregelbundna tiderna, och antyder att det är ett av de största 

arbetsmiljöproblemen inom skogsbruket: ”… sena kvällar och tidiga morgnar, det är ju 

sämst.” (IP2).  

 

En annan faktor som alla våra intervjupersoner lyfte fram som ett problem inom arbetsmiljön, 

och som även kan vara en grundorsak till andra problem inom yrket, var den stress som 

skogsarbetare kan känna i sitt arbete, samt även den inverkan stressen har på dem. En aspekt 

som kan påverka stressen, är om maskinerna och dylikt går sönder och måste repareras.  Är 

sakerna som är viktiga för att kunna utföra arbetet trasiga eller oanvändbara, medför detta då 
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extra jobb för arbetarna och stressen för att hinna klart med arbetet i utsatt tid ökar.  Detta 

poängteras av IP2:  

”Det är inte bra arbetsmiljö om saker man använder är slitna eller om maskinerna är dåligt 

underhållna, om sådana saker man använder i arbetet är dåliga är det inte bra.”  

 

Ensamarbete 

Arbetet innefattar även mycket ensamarbete, då du är ensam i din maskin och utför dina 

arbetsuppgifter. Eftersom den ena maskinens uppgift är att frakta bort de träd som den andre 

maskinen tidigare har fällt, händer det vid ett flertal tillfällen under arbetets gång, att man har 

ett långt avstånd till den andre och inte skymtar dennes maskin. Detta kan vara ett problem ur 

IP3s synpunkt, ifall någonting oförutsägbart skulle inträffa under den tiden: ”Ibland har det 

hänt att det gått nästan ett helt skift utan att man pratat, eller knappt sett varandra på grund 

av att man måste vara på olika ställen och arbeta.” 

 

Men ensamarbete behöver inte enbart innebära långa tråkiga pass där man inte pratar med 

arbetskamraterna så mycket. Detta kan även vara en bra arbetssituation för vissa, då 

ensamarbete kan innebära att sitta helt för sig själv samtidigt som man sitter i sina egna tankar 

och bara jobbar på. Den positiva uppfattningen om ensamarbete hade IP4, då han beskrev 

situationen på detta sätt: 

 

Ensamarbete kan ses som ett socialt hinder för många, men jag ser detta som något 

positivt då jag får sitta i mina egna tankar och jobba på självständigt. Skulle man känna 

behovet av att prata med någon är inte det helt omöjligt, bara att plocka upp telefonen. 

 

Stillasittande arbete 

Arbetet är väldigt stillasittande, det nämner alla de anställda. Det är många som arbetar inom 

denna bransch som enbart rör sig till och från bilen. Eftersom arbetet till största del sker i 

maskinerna innebär det att det stillasittande arbetet är svårt att göra något åt. Det anses 

därmed av de anställda som väldigt viktigt att se till att ta pauser regelbundet, detta för att 

förebygga både arbetsskador och för att må bra i kropp och själ. På företaget är de duktiga på 

att ta pauser, åtminstone gå ut och sträcka på benen. Att den stillasittande arbetsmiljön även 

kan vara en bidragande orsak till att risken för olyckor ökar, är något som IP2 antyder: "En 

annan dålig del är att det är en väldigt stillasittande arbetsmiljö. Många sitter still hela 

dagen och det är inte bra för då är det lättare att man snubblar också eftersom man sitter och 

är stel i benen." Det stillasittande arbetet uppfattas vara ett stort och negativt 
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arbetsmiljöproblem, vilket gör det enklare att må dåligt. Förslitningar i kroppen är också 

något som tas upp och antyds kunna bero på det stillasittande arbetet. Det framkommer på ett 

tydligt sätt via kommande citat: "Man sitter still väldigt mycket och det är viktigt att få röra 

på sig ibland för att må bra." (IP1). 

 

Stor frihet 

Stor frihet var en av faktorerna som samtliga på företaget såg som en positiv del med deras 

arbete inom skogsbranschen. Med arbetstiderna de jobbar efter innebär det för dem att deras 

arbete är ganska flexibelt: “Vi har inga exakta tider att anpassa oss efter, så vill man komma 

två timmar senare och sedan jobba igen dessa får man göra det.” (IP1). Om någon av de till 

exempel känner att de vill vara ledig på tisdagen, är detta inte fullt omöjligt. Eftersom de 

jobbar och har en viss tidpunkt när deras arbete ska vara klart, leder detta till att om man vill 

ha tisdagen ledig kan man jobba igen de timmarna på exempelvis en lördag. På företaget 

fungerar detta väldigt bra, då medarbetarna är duktiga på att meddela resterande om en sådan 

flyttning av arbetstimmar sker.  

 

Egenansvar och trivsel på jobbet 

En annan fördel som det här företaget har och som enligt de själva har stor påverkan på 

uppfattningen gällande deras arbetsmiljö på arbetsplatsen, är trivseln på jobbet och med 

arbetskamraterna. Detta var något som togs upp under intervjuerna och lades stor vikt på för 

uppfattningen om en bra arbetsmiljö. De var alla överens om att dessa två faktorer var viktiga 

för en bra och trivsam arbetsmiljö, men även för individen själv, då detta spelar stor roll för 

hur man som människa mår psykiskt. Även möjligheten till att bestämma arbetsupplägget 

själv och fatta sina egna beslut var viktiga faktorer för intervjupersonerna och deras 

uppfattning om sin arbetsmiljö och arbetssituation: 

 

En stor fördel med jobbet är att man får arbeta själv och man behöver aldrig fundera på 

vad man ska göra, utan det finns alltid någonting. Möjligheterna till att bestämma 

arbetsupplägget själv är också ett stort plus. (IP4). 
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6 Analys 

Den här delen kommer att lyfta fram de kopplingar och samband vi identifierat genom våra 

empiriska resultat med vår valda teori, samt tidigare forskning. Analysen bygger på de 

presenterade resultaten i avsnittet innan och de teoretiska utgångspunkter och teorier som 

beskrivits tidigare i arbetet. Först kommer vi tolka och analysera de övergripande resultaten, 

därefter kommer avsnittet att smala av genom att analysera utifrån de specifika kategorier 

som vi tidigare redogjort för i studien, risker och arbetsmiljö. Dessa kategorier har i vår 

analys valts att benämnas ”Risker och riskuppfattningar” samt ”Risker och uppfattningar om 

arbetsmiljö”, detta för att skapa en tydligare bild i förhållande till de kopplingar vi gör 

mellan resultat och teori.  

 

Det övergripande syftet med vår studie är att fördjupa oss i hur de anställda inom skogsbruket 

uppfattar risker i deras arbetsmiljö. De forskningsfrågor som valts är inriktade på individens 

subjektiva uppfattningar av risker. De svar som intervjupersonerna förmedlat då de bedömt 

vilka risker som de anser finnas på deras arbetsplats, ser vi går att koppla till det Douglas 

(1982) tar upp om, att det oftast är de subjektiva värdena som utgås från vid riskbedömningar, 

det vill säga den egna uppfattningen av risken. Vidare visar företagets anställda på att de har 

en liknande uppfattning av risker i deras arbetsmiljö. Detta kan bero på att de arbetar 

tillsammans som en grupp, vilket då går att se ha en koppling till de sociala principer som 

Douglas (1982) säger har en inverkan på individens syn på vilka risker som uppmärksammas. 

Ett av de största arbetsmiljöproblemen och riskerna var enligt det företag vi intervjuade att det 

är en pressad bransch. Vissa gav förklaringar till att det ställs stora krav på att utföra arbetet 

på en viss tid och att det då kunde kännas stressigt att hinna med på den utsatta tiden. Det 

lyftes även fram att det ibland blir väldigt långa arbetspass för vissa, både för att hinna klart 

arbetet men även för att påverka ekonomin. De resultat Högvall Nordin (2006) presenterar, 

visar på att de skogsarbetare hon intervjuat också upplever att det är en pressad bransch och 

att det anses ha att göra med både tidsmässiga och ekonomiska aspekter, vilket påverkar 

graden av stress. De vi intervjuade har egna upplevda erfarenheter av hur deras arbete 

påverkas av många olika faktorer, däribland vikten av att ta pauser och ha en god fysik. Vi 

kan se att detta hänger ihop, vilket även har visats i vissa av de uttalanden som framförts av de 

vi intervjuat. De säger att om man arbetar långa arbetspass är det viktigt att ta pauser, detta för 

att minska risken för delvis de långsiktiga arbetsskadorna men även för de risker som finns 

närvarande i det vardagliga arbetet, vilket är något som framkommit under intervjuerna. Halk- 
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och fallrisker är en av dessa risker som finns och som kommer analyseras djupare, längre 

fram i texten. Vi ser att det ovanstående som beskrivits går att likna vid den psykologiska 

riskforskningen om begreppet heuristiker, som är detsamma som mentala processer som 

påverkar alla former av riskbedömningar (Slovic, 2000:221). För att förstå vad som 

egentligen ligger till grund och påverkar individens riskuppfattningar, är de tolkningar vi 

redogjort för tidigare av stor betydelse för att analysera våra övergripande resultat. Detta 

gjordes utifrån (Slovic, 2000) för att försöka skapa denna förståelse. De som deltog i vår 

studie lyfte fram många liknande tolkningar av våra övergripande forskningsfrågor, bland 

annat lyftes halk- och fallrisken fram som den allvarligaste och största risken inom 

skogsbranschen. Två av de på företaget har tidigare erfarenheter av de som drabbats av denna 

typ av olycka. Detta ser vi en koppling till deras mentala strategier som påverkas av 

individens tidigare erfarenheter. Mentala strategier är vidare något som används på ett 

omedvetet plan, då de handlar om att bedöma och jämföra olika former av information, och 

dessa påverkar även synen på, och bedömningen av, risker (Slovic, 2000:221). Kopplat till 

påståendena om risker som de vi intervjuade lyfte fram, går det se att dessa riskuppfattningar 

kan bero på deras inre mentala processer, som beskrivits tidigare i arbetet.  

  

Bias är något som uppstår då individens kognitiva heuristiker leder in på felaktiga spår. Ett 

exempel som Slovic et al. (2000) tar upp är om tillgänglighetsbias, vilket delvis handlar om 

att bedömningen av risker är utifrån individens tidigare upplevda erfarenheter eller minnen. 

Detta ser vi går att koppla samman med alla de olika svar som intervjupersonerna förmedlat 

under intervjutillfället. Bland annat finns en tydlig koppling till risken att drabbas av 

långsiktiga arbetsskador, där alla vi intervjuade uppgav att de känner någon som drabbats, 

vilket då går att se en koppling till de kognitiva heuristikerna. Detta eftersom de på ett 

omedvetet plan kan påverkas av de erfarenheter och minnen de fått genom att få kännedom 

om andra som råkat ut för risker. Vidare bidrar det till att dessa finns mer tillgängliga och 

resulterar i att risken att själv drabbas kan upplevas som mer sannolik än om inga tidigare 

erfarenheter eller minnen funnits tillgängliga (Slovic et al. 2000:37). Att ta regelbundna 

pauser och röra på sig uppfattar de vi intervjuade som en viktig faktor för att bland annat 

undvika att drabbas av arbetsskador och förebygga olycksrisker på grund av stelhet i kroppen. 

De har själva via sitt jobb fått erfarenhet av hur pass viktigt detta är och själva märkt av att 

deras välmående påverkas av i vilken utsträckning de anammar dessa rutiner. Detta ser vi en 

koppling till förankringsbias, som är av betydelse för att förklara vad individens uppfattning 

av risk kan bottna i. Detta innebär att det är lätt att utgå från och tolka information, utifrån den 
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tidigare inlärda kunskapen som man bär med sig, då en riskbedömning görs (Slovic et al, 

2000:38–39 ). Att förankras och utgå från egna erfarenheter är något som är väldigt svårt att 

komma bort från. De anställdas riskbedömningar och riskuppfattningar går utifrån det som 

ovan beskrivits se kunna påverkas av deras tid i branschen med all den erfarenhet det gett 

dem, detta både utifrån deras uppfattning av arbetsmiljö och risker. Ovan analys utifrån 

Douglas (1982) och Slovic et al. (2000) går även att se en koppling till Renn och Rohrmanns 

(2000) forskning. Riskuppfattningarna hos de vi intervjuade har både att göra med deras 

inneboende mentala processer, men även de mer samhälleliga. Detta visar Renn och 

Rohrmann (2000) på i presentationen av den samhällsvetenskapliga modell, som just pekar på 

att olika faktorer har en inverkan på individens riskuppfattningar och är av betydelse för att 

förklara hur olika faktorer påverkar människans uppfattning av risker.  

 

6.1 Risker och riskuppfattningar 

Utifrån den sociologiska riskforskningen som Olofsson och Öhman (2009) diskuterar och som 

presenterats tidigare i arbetet kan vi koppla samman det med de liknande riskuppfattningarna 

som de anställda på företaget har. Enligt Olofsson och Öhman (2009) kan risker uppfattas 

liknande varandra om individerna delar samma kultur som de dagligen befinner sig i. Detta 

kan även enligt Olofsson och Öhman (2009) vara grundorsaken till att människor uppfattar 

risker olika, om deras vardagliga kulturer inte överensstämmer med varandra. I detta fall 

stämde kulturerna väl överens med varandra, då vi enbart studerat ett företag i studien. Detta 

var märkbart gällande den uppfattning de anställda hade gentemot de halk- och fallrisker som 

uppfattades av de anställda som en av de största och allvarligaste riskerna inom branschen. 

Samtliga intervjuade delade uppfattningen om att detta var risker som var vanligt 

förekommande, men svåra att reducera helt. Alla var även överens om att det är av stor vikt 

att regelbundet ta pauser för att undvika stelhet i kroppen, som annars kan vara en 

grundläggande faktor till att denna typ av risk inträffar. Detta stämmer väl överens med den 

förklaring Olofsson och Öhman (2009) gett angående bakomliggande faktorer för 

uppfattningen av risker. Även i det här fallet kan deras vardagliga kultur vara orsaken till att 

de har liknande uppfattningar om de halk- och fallrisker som arbetet medför.  

 

Då arbetet för det här företaget innebär många resor med bil var detta en risk som flertalet 

intervjuade personer tog upp som en risk med deras arbete. De relaterade bilkörningen till 

största delen till vägar med hög hastighet och menade att den risken sågs utifrån deras 

perspektiv vara en större risk när de var nya inom yrket än vad de ansåg i dagsläget. Denna 
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uppfattning ser vi en koppling till det Slovic et al. (2000) diskuterar om tillgänglighetsbias. 

Där tar han även upp att tidigare upplevda erfarenheter kan bidra till individens förmåga att 

underskatta händelser som är mer förekommande i det vardagliga livet. Då de intervjuade kör 

på dessa vägar med hög hastighet i princip varje dag kan detta leda till att de underskattar de 

risker som kan inträffa på den sträckan, och överskrider hastigheten och blir mindre 

uppmärksamma på vad som kan inträffa. Om det snarare varit en sträcka där det ofta inträffar 

en oförutsägbar händelse kunde det istället inneburit att individen blivit mer uppmärksam än 

tidigare, på grund av de tidigare upplevda erfarenheterna där det inträffat något. Detta 

beteende ingår också i Slovic et als. (2000) beskrivning av tillgänglighetsbias och beskrivs till 

skillnad från underskattningen av risker som överskattningen av risker. Eftersom 

tillgänglighetsbias inverkar på hur individer bedömer risker utifrån tidigare upplevda 

erfarenheter, kan denna teori kopplas samman med Douglas (1982) teorier om människans 

sätt att riskbedöma utifrån det objektiva och det subjektiva. Då risker anses vara subjektiva 

och uppfattas olika för alla går det göra en koppling till den bilkörning som personerna på 

företaget gör. Eftersom de kör på vägar med hög hastighet i väldigt stor utsträckning kan den 

körningen upplevas olika riskfylld från person till person. Beroende på vem som kör bedöms 

riskerna i trafiken olika och kan därefter utifrån Douglas (1982) diskussion bedömas utifrån 

ett subjektivt, eller objektivt synsätt.  

 

6.2 Risker och uppfattningar av arbetsmiljö 

De resultat om stress och pressad bransch som presenterats tidigare utifrån de olika svar vi 

fick genom våra intervjuer, går att koppla samman med de liknande resultat som Pontén 

(1988) redovisar i sin forskning som i den här studien presenterats tidigare i arbetet. Hans 

slutsatser om de höga produktionskraven som sätter stor press på arbetarna stämmer väl 

överens med de resultat vi fått genom vårt datamaterial. Pontén (1988) hävdar att detta kan 

vara ett hinder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen. Att stressen skulle vara 

ett hinder för just vår specifika arbetsplats var inte något som framgick i vår deltagande 

observation. Tvärtom så verkade arbetsmiljön på det här stället ganska bra utifrån vår 

synpunkt. Detta kan dock bero på det faktum att företaget var inne på sin näst sista dag på den 

aktuella arbetsplatsen, och låg till bra tidsmässigt. Eftersom detta är ett arbete som ständigt 

förflyttar sig till de platser där deras arbetskraft behövs kan detta vara orsaken till varför vi 

inte uppfattade den stress som Pontén (1988) tar upp i sin forskning, samt företagets 

upplevelse av stress. Då samtliga intervjupersoner såg deras arbete som ett jobb med mycket 

stress, skulle vi troligen uppmärksammat detta om den deltagande observationen skett om de 
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haft mycket arbete att uträtta på kort tid eller när de nyss påbörjat arbetet på en helt ny 

arbetsplats, med mycket jobb att göra. Då den deltagande observationen istället genomfördes 

på platsen som de nästan arbetat färdigt på, märktes detta problem inte av. 

 

Den delade uppfattningen om ensamarbete som två av de intervjuade deltagarna hade, är ett 

bra exempel gällande hur olika uppfattningen av samma händelse och område kan vara. Detta 

återfinns i den centrala teori som den här studien bygger på, nämligen riskuppfattningar. 

Enligt Renn (2000) innebär riskuppfattningar hur man uppfattar risker. Att personer kan ha 

olika uppfattningar om risker beskrivs utifrån Drottz- Sjöbergs (1991) forskning vara en fråga 

gällande individens kulturella och sociala bakgrund och är därmed avgörande för hur 

individen ser på olika risker. Dessa resultat från vår empiri och de resultat som Drottz- 

Sjöberg (1991) presenterar, hänger ihop med den grundläggande diskussion som Douglas 

(1982) för om hur det kulturella kan påverka individens olika riskuppfattningar. I frågan 

gällande den delade uppfattningen om ensamarbete skiljer sig dessa svar från varandra, trots 

att de båda arbetar med samma arbete och på samma arbetsplats. Detta kan då delvis bero på 

den kulturella och sociala bakgrund som Douglas (1982) och Drottz- Sjöberg (1991) menar 

har stor inverkan på hur individer ser på och uppfattar risker. De två personer som delade 

dessa uppfattningar har under sin uppväxt inte haft några större kopplingar till skogsarbete i 

form av någon närstående som sysslat med detta. Båda har däremot varit intresserade av 

maskiner och gillat att vistas i naturen. En av dessa är född och uppvuxen till 13 års ålder i en 

storstad, men efter flytt till Norrland fått upp ögonen för naturen i skogen och det arbete som 

kan utföras där. Den sociala bakgrund som de här två har skiljer sig åt redan här och kan 

därmed vara den grundläggande faktorn till varför dessa två ser olika på samma 

arbetssituation.  

7 Diskussion 

I den här delen av arbetet kommer vi att presentera och diskutera de tankar som väckts under 

arbetets gång. Detta utifrån våra egna tankar kring de resultat som presenterats samt även 

reflektioner kring den tidigare forskningen samt teorier vi använt oss av. Vi kommer även här 

redogöra för den alternativa metoden som vi kunde ha använt oss av i vår studie, samt 

orsakerna till varför denna metod valdes bort. 

Utifrån våra resultat genom vår kvalitativa intervjustudie, samt vår deltagande observation, 

har vi lyckats identifiera ett flertal likheter mellan både våra intervjupersoner och den tidigare 
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forskning, samt teorier som vi presenterat tidigare i texten. En återkommande likhet som 

överensstämmer både mellan intervjupersonernas egna svar och deras svar sammankopplade 

med vår tidigare forskning, är frågan gällande den arbetsbelastning som arbetet innebär. Vid 

ett flertal tillfällen i vår tidigare forskning stötte vi på resultat som vi kände igen från vårt 

egna empiriska material. Majoriteten av dessa fall hade samma uppfattning av den 

arbetsbelastning och den påfrestelse som arbetet ger på kroppen, nämligen väldigt negativ och 

slitsam. I likhet med den tidigare forskning vi presenterat, där resultaten pekar på de besvär 

som uppkommit för individer genom att arbeta inom denna bransch, återfanns i våra egna 

resultat i vår datainsamling. Alla intervjupersoner delade samma uppfattning om att arbetet 

som skogsmaskinförare är påfrestande för kroppen och kan slita mer än man kan tro. Detta 

var även en del som vi utifrån vår deltagande observation fick en bra insyn i angående hur 

arbetet som skogsmaskinsförare fungerar och vilka slitningar på kroppen det kan medföra. 

Genom att vi fick prova på utvalda delar berättade de även i det stadiet mycket ingående om 

vilka risker som de kunde stöta på under arbetet. Vi märkte även av detta mycket i våra 

intervjuer, då samtliga tog upp detta område ett flertal gånger under intervjutillfällena. 

Ytterligare en sak vi fick förståelse för var de halk- och fallrisker som är vanligt 

förekommande inom skogsbranschen, vilket är något som Arbetsmiljöupplysningen (2012) 

också visar på. Genom att testa att ta oss upp och ned till maskinerna fick även vi förståelse 

för denna risk.  
 

Utifrån den teori som beskrivits tidigare i arbetet där vi presenterar Douglas (1982) teorier om 

att individen påverkas av dennes kulturella och sociala bakgrund, stämmer väl överens med 

de resultat vår empiriinsamling har gett. Dessa har även berört studien på så sätt att de hjälpt 

oss analysera våra resultat och hitta kopplingar och samband bland vårt insamlade 

datamaterial. Slovics (2009) teorier har också haft ett betydande fokus för vår forskning, 

framför allt hans teoretiska utgångspunkter utifrån det psykologiska perspektivet. Där lyfts 

exempelvis begreppet heuristiker fram, vilka på ett omedvetet plan har en inverkan på 

individen då denne skall bedöma och jämföra risker. Genom att använda Douglas (1982) och 

Slovics (2009) syn på individers olika riskuppfattningar har vi kunnat klargöra för stora delar 

av arbetet, där fokus legat på individers syn och uppfattningar om risker inom arbetsmiljö. Då 

vi i den här studien studerat ett och samma företag skiljde sig inte riskuppfattningarna om 

arbetsmiljön i särskilt stor utsträckning mellan våra intervjupersoner. Då deltagarna i studien 

hade samma etniska bakgrund, var män och i ungefär samma ålder kan detta grundat på 

Douglas (1982) teori vara grundorsaken till liknande uppfattningar om risker i arbetsmiljö. 
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Om företaget hade större fördelat mellan dessa tre aspekter hade kanske resultaten varit mer 

spridda och uppfattningarna om risker skiljt sig mer än vad de gjorde i den här studien. Detta 

var något vi hade i åtanke när vi valde företag, men inte berörde i särskilt stor utsträckning, då 

syftet med vår studie inte var att fördjupa oss i hur uppfattningar om risker skiljer sig åt 

beroende på kön, ålder och etnisk bakgrund. Utan vi ville enbart fördjupa oss i vilka risker 

som var förekommande i arbetsmiljön inom skogsbranschen. Vi anser dock nu i efterhand att 

det skulle varit intressant med andra infallsvinklar om risker utifrån en annan etnisk bakgrund, 

eller en kvinnas uppfattningar om risker inom denna bransch. Då Fromm (2005) utifrån sina 

forskningsresultat visar på att kvinnors riskuppfattningar är högre än mäns, skulle detta vara 

ett intressant område att undersöka. Detta relaterat till individers riskuppfattningar inom 

skogsbrukets arbetsmiljö.  

 

Det vi kunde ha gjort, och som möjligen gett oss mer insyn i hur deras arbete fungerar, 

relaterat till de övergripande arbetsmiljöproblemen som presenterades under resultatdelen, är 

det val vi gjorde när vi bestämde att genomföra både våra intervjuer, samt deltagande 

observation under samma dag. Detta valdes att göras då företaget vi studerat enbart hade tid 

att ta emot oss denna dag eftersom dem dagen efter skulle ha fullt upp med att göra klart det 

sista jobbet innan det var dags att förflytta sig till en ny arbetsplats. Denna nya arbetsplats 

skulle bli en väldigt stressig period under den första tiden då detta arbete skulle behöva bli 

klart inom en kort tid, varav anledningen till att vi inte kunde vara med då. Det är mycket 

beroende på vilken arbetsplats och tidpunkt det handlar om som kan göra att arbetet blir mer 

eller mindre stressigt för de anställda. I början kan det även vara mycket som ska hinnas med 

samt krävs det anpassning till den miljö man ska arbeta i. Efter ett gemensamt beslut från oss 

och företaget bestämdes det därför att det var mest lämpligt att genomföra vår intervjustudie 

och deltagande observation under samma dag, då de anställda hade tid att avsätta för detta. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi anser att det finns goda förutsättningar till att fortsätta 

bedriva forskning inom detta område och med hjälp av detta förbättra arbetssituationen för de 

som arbetar inom skogsbruket. Vår studie inom detta ämnesområde är enligt oss mycket 

relevant som ett första steg att uppmärksamma existerande risker och uppfattningar om 

arbetsmiljöfaktorer. Vi tror att det kan skapas goda möjligheter att minska riskerna samt de 

arbetsrelaterade olyckorna inom skogsbranschen, vilket kan försöka göras genom att 

undersöka riskuppfattningarna hos de egna anställda. Denna studie kan då ses som ett 
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hjälpmedel och utgångspunkt för att öka uppmärksamheten på de förekommande riskerna som 

föreligger inom skogsarbetares arbetsmiljö.   

 

7.1 Alternativ metod 

Efter att vi genomfört våra djupintervjuer med de deltagande kom vi underfund med att en 

fokusgruppintervju även skulle ha kunnat vara gångbar och lämplig för vår studie. En 

fokusgruppintervju innebär att deltagarna tillsammans diskuterar de frågor som framförs av en 

moderator. Moderatorn har bland annat i uppgift att se till att det sker ett meningsutbyte kring 

det gällande diskussionsämnet. En viktig del är också att fånga upp intervjudeltagarnas 

synpunkter kring det som är i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009:166). Fördelarna med att 

använda en fokusgruppintervju hade i vår studie varit att de anställda på företaget tillsammans 

fått diskutera de förekommande frågeställningarna, och då eventuellt känt sig tryggare i 

situationen. Gruppinteraktionen kan i vissa fall underlätta för de deltagande att yttra sina 

personliga åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009:166). Nackdelen med denna metod, och som i 

vårt fall hade skapat problem då våra intervjupersoner arbetar tillsammans och står varandra 

ganska nära, hade varit risken för att intervjudeltagarna skulle kunnat påverkas av varandra. 

Detta skulle då kunnat resultera i att vi då hade missat viktig information. Vi ville även utifrån 

vårt val av djupintervjuer att alla skulle få chansen att ge sina egna, personliga, svar på 

frågorna, utan påverkan av någon annan. Wibeck (2000) antyder att det finns mycket som kan 

inträffa då man genomför en fokusgruppintervju, detta kan bland annat bero på hur 

grupprocessen påverkas av de intrapersonella faktorerna, så som specifika personlighetsdrag 

och beteenden hos gruppmedlemmarna. Om vissa är mer utåtriktade och tar mycket plats kan 

effekten exempelvis bli att övriga deltagande bemöter dessa idéer mer positivt (Wibeck, 

2000:27). I vårt fall hade denna metod varit fullt genomförbar, men vi anser ändå att valet att 

göra djupintervjuer och en deltagande observation var rätt val och gav oss det underlag som vi 

behövde, för att kunna få svar på våra forskningsfrågor.  
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8 Slutsatser 

Avslutningsvis på den här studien kommer vi här nedan att presentera de slutsatser vi kommit 

fram till under arbetets gång. 

 

Den övergripande slutsatsen vi kan dra efter genomfört arbete är att skogsbranschen har varit, 

och är än idag, en arbetsplats som innefattar större risker än vad vi vid första anblick var 

medvetna om. Vi har i den här studien visat att förekomsten av risker inom skogsbruket 

föreligger inom en rad olika områden och påverkas av individens subjektiva 

riskuppfattningar. Detta kan styrkas genom de resultat vi tidigare presenterat där 

intervjupersonerna utifrån sin arbetssituation har liknande riskuppfattningar, vilket utifrån 

tidigare forskning och teorier kan förklaras bero på att de befinner sig i samma vardagliga 

arbetsmiljö och har liknande erfarenheter. I studien återfanns dels risker som går att koppla 

samman med den mänskliga faktorn, såsom den stress som kan uppstå hos medarbetarna på 

grund av mycket övertidsarbete och skiftarbete som bidrar till rubbningar i dygnsrytmen. 

Skogsbranschen uppfattas även som en väldigt pressad bransch, detta då utomstående 

makthavare bestämmer hur mycket som skall göras på en utsatt tid. Det går även att se en 

koppling till de arbetsskador som förkommer inom ämnesområdet genom det stillasittande 

arbetet som yrket medför. Utvecklingen inom detta område pågår och har goda förutsättningar 

för att skapa en mindre riskfylld arbetsmiljö för de som arbetar inom skogsbranschens olika 

områden. Detta är dock ett område där risker och olycksdrabbade arbetsplatser är svåra att 

reducera helt, men vi tror att med ytterligare forskning och nya tankesätt, kommer de i 

dagsläget förkommande riskerna att minska i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Interjuguide 

Nedan presenteras den mall för vår intervjuguide vi använt oss av i studien.  

Grundläggande fakta: 

 Personuppgifter – Födelseår, kön? 

 Hur länge har du arbetat inom yrket? 

 Anställningsform? – Privat, kommunalt, statligt? 

 Vilka övergripande arbetsuppgifter har du? 

 Beskriv en vanlig arbetsdag. 

 Vad är det bästa med ditt arbete? Varför? 

 Vad är det sämsta med ditt arbete? Varför? 

 

Djupare frågor: 

 Hur kom det sig att du valde att börja arbeta med skogsarbete? Berätta! 

 Vad innebär en bra/dålig arbetsmiljö för dig? 

 Vad innebär risker på din arbetsplats för dig? 

 Uppfattar du att det finns några risker på din arbetsplats? Vilka i så fall? 

 Hur uppfattar du arbetsmiljön på din arbetsplats? 

 Vilket anser du är det största/allvarligaste arbetsmiljöproblemet inom skogsbruket idag? 

 Vilken anser du är den största/allvarligaste risken som skulle kunna inträffa inom 

skogsbruket? 

 Har du/någon du känner drabbats av någon arbetsskada genom att arbeta i skogen? 

Berätta! 
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Bilaga 2- Illustrationer  

 

Nedan presenteras de illustrationer som visar på hur arbetsmiljön för skogsmaskinförare kan 

se ut.  

 

Här fälls ett träd 

 

 

Här lastas virket för vidare transport 
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Arbetsmiljön inuti ”skördaren” 


