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Abstract
The focus of this dissertation is on how communication regarding work
environment and work related risks can be understood from an organi-
zational communication perspective. Based on a case study of communi-
cation about work environment and work related risks in the Swedish forest
industry, the present study discusses institutional influences on organi-
zational  sense  making  processes.  A  central  question  has  been  how  to
understand the organizational field as a cultural and communicative arena
where  concepts  and  ideas  connected  with  issues  in  the  field  are
communicated between different actors.

The empirical data was gathered using different methods. A
questionnaire aiming at screening media habits and information gathering
strategies of forest machine contractors was used. Based on information
from that screening, mass media content was analysed, such as daily news-
papers, trade press and advertisements for forest machines. Also, interviews
with  actors  in  the  field  were  analysed  thematically  with  respect  to  how  to
unveil hidden key symbols and cultural valuations of forest machine work,
the work environment and how to handle work related risks in forest work.
The key symbols that were identified to organise conceptions about forest
work and occupational risks connected with it contained information about
different attitudes towards how to handle risks and other problems in the
work environment. Two main types of conceptions were identified,
technologically oriented conceptions and person oriented conceptions.

The analysis revealed a fragmented picture of forest work. Yet, the
picture  was  more  or  less  common  to  the  organizational  field  as  a  whole.
Building  on  institutional  theory  and  theories  of  sense  making,  the  study
results in a deeper understanding of sense making in relation to work
environmental issues by applying an organizational dimension to risk
communication in an organizational field.
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making, organizational field, case study, interviews, content analysis,
conceptions, key symbols, work environment, forest work, forest machine
contractors.
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Förord

Äntligen är det dags att sätta punkt för avhandlingsskrivandet och
rikta blicken mot nya mål! Vägen fram till slutprodukten har varit
spännande och intressant med många tillfällen till givande samtal och
diskussioner med kollegor och andra under årens gång. Den har
också präglats av långa och ensamma kvällar instängd i ”kontoret”
framför datorn. Det finns många som på olika sätt har bidragit till att
avhandlingen till sist blev färdig och jag vill nu ta tillfället att tacka er
alla. Jag vill tacka mina handledare, som har varit inblandade i olika
skeden av arbetet och som har bidragit med olika infallsvinklar,
inspiration och kunskaper. Professor Olle Findahl var min handledare
vid starten och inspirerade mig till den inledande enkäten om
medievanor. Kristina Wallander tog över huvudhandledarskapet och
hjälpte mig att ro skutan in till land även om det kändes som om den
både guppade och läckte ibland. Hennes outtröttliga läsande av mina
många versioner av texten har varit ovärderligt. Catrin Johansson har
varit min bihandledare under den senare delen av arbetet och har
bidragit med sina kunskaper om organisationers kommunikation.
Margareta Barnekow-Bergkvist på Belastningsskadecentrum har
också varit min bihandledare och min länk till arbetslivsforskningen.
Utan er hade avhandlingen inte blivit till.

Alla informanter och aktörer i det skogliga fältet måste också få
ett tack. Ni har bidragit till att fylla avhandlingen med innehåll.

Stefan Sjöström, min opponent vid slutseminariet vill jag ge ett
stort tack för en genomarbetad opposition och många konstruktiva
kommentarer. Tack också till alla ni andra som var där.

Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle, har finansierat
studien, vilket jag är mycket tacksam för. Håkan Johansson introdu-
cerade  mig  för  aktörer  i  det  skogliga  fält  som  kom  att  bli  min  fall-
studie. Svend Erik Mathiassen introducerade mig för arbetslivs-
forskare som har gett mig värdefulla idéer kring hur man kan studera
arbetsmiljöproblem i organisationer.

Doktorandkollegor, varav några blivit klara och andra fortfarande
kämpar på, respektive andra kollegor vid kultur och medier som har
läst texter, deltagit i seminarier eller andra intressanta diskussioner om
avhandlingsskrivandet vill jag också tacka. Detsamma gäller alla
doktorandkollegor och andra kollegor vid Belastningsskadecentrum i
Umeå.  För  att  inte  riskera  att  missa  någon  vill  jag  uttrycka  ett



kollektivt och djupt tack till er alla – ni vet vilka ni är och ni ska veta
att jag är mycket tacksam för allt ni har gjort!

Alldeles särskilt mycket tack vill jag dock rikta till Margareta
Marklund vid Belastningsskadecentrum, som har varit outtröttlig i
arbetet med mina tabeller och figurer. En suddig skiss från min sida
förvandlades snabbt till en snygg figur i minst tre versioner att välja
mellan. Tack också till  Albert Crenshaw som med kort varsel ställde
upp och granskade den engelska sammanfattningen. Och Göran
Sandström – tack för PDF:en!

Sist men inte minst ett tack till min familj som har ställt upp i stort
och smått. Clas, som hjälpt till med typografin och layouten, samt
tålmodigt lyssnat till mina utbrott över att tekniken inte fungerar som
jag vill. Filip och Elin för att ni är min andningspaus och en länk till
det  som  är  viktigast.  Mamma,  för  att  du  varit  barnvakt  när  det  har
krisat  och  för  alla  lingonsyltburkar  du  har  kommit  med  när  jag  inte
hunnit plocka själv. Pappa, som inte har sett mina mödor med
avhandlingen, men som älskade skog och natur och har gjort mig till
den jag är. Visst har det ibland varit kamp om hemmadatorn, men nu,
Filip och Elin, är boken klar och ni kan få använda datorn igen!
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DEL I - MARKBEREDNING
Markberedning innebär en bearbetning av skogsmark i syfte att
åstadkomma en gynnsam grobädd och växtplats. Markberedningen
förbättrar växtmiljön för den nya skogen och ökar därigenom plantornas
överlevnad och tillväxt. (Skogsstyrelsen 2000 a)

Inledning

”Dom brukar jämföra det med en stridspilot”
Avhandlingens titel är ett citat från en av mina intervjuer med skogs-
maskinentreprenörer. Samtalet rörde sig vid tillfället kring vilka
arbetsmiljöproblem han betraktade som mest problematiska i arbete
med skogsmaskiner. I citatets fortsättning gör han en paus, tänker
efter och säger ”Ja, men det är ju så”. I detta citat menar jag att man kan
se huvudfrågan bakom avhandlingen sammanfattas i en enda mening,
nämligen en undran över hur gemensamma föreställningar om arbets-
miljö och risker i skogsarbete kan utgöra en del i den enskilde
individens meningsskapande1.

De frågor som kan väckas när man läser citatet i sin helhet har för
det första att göra med de föreställningar om jämförelsen mellan en
skogsmaskinförare och en stridspilot som den uttrycker. Var kommer
liknelsen ifrån? Vad betyder den? För det andra kan man ställa frågan
vilka  ”dom”  han  egentligen  menar?  Och  vad  är  det  egentligen  som
jämförs?  Under  pausen  när  han  tänker  efter  lite,  får  jag  i  intervju-
situationen känslan av att han väger sina egna erfarenheter och
föreställningar av skogsmaskinarbetet mot vad han uppfattar att
”dom” jämför det med. Till slut kommer han fram till att ”Ja, men det
är ju så”(Intervju, E32).
En övergripande målsättning för avhandlingen har varit att den skall
kunna bidra till att öka kunskaperna om det sociala sammanhangets

1 Jag ser meningsskapande som en process där människor i sin strävan efter
ordning gör jämförelser mellan sina egna erfarenheter och förväntningar och
erfarenheter och förväntningar som kommuniceras i omgivningen (jfr Weick 1995,
2001, Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, Sutcliffe 2000). För en utveckling av
begreppet se s.44 ff.

2 En förteckning över intervjuerna finns på sidan 81f.
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betydelse för arbetsmiljökommunikation3, genom att belysa hur
föreställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker uttrycks av olika
aktörer4 i en organisatorisk miljö. Med arbetsmiljö avses i avhandlingen
en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysio-
logiska,  psykologiska,  sociala  och  tekniska  faktorer  som  i
arbetssituationen eller arbetsplatsens omgivning påverkar individen5.
Med arbetsmiljörisk avses risk för skada eller ohälsa som kan hänföras
till orsaker eller händelser i individens arbetsmiljö. Med
arbetsmiljöarbete avses allt arbete där man medvetet agerar för att
förbättra arbetsmiljön, även om det utgör ett delsyfte i ett annat
förändringsarbete (Johansson, 1998). Jag ser en ökad kunskap inom
området arbetsmiljökommunikation som intressant för såväl forskare
som praktiker, som söker en utvecklad teoretisk eller praktisk
förståelse för specifikt sådana kommunikationsprocesser som kan
relateras till arbetsmiljöproblem. En ökad kunskap inom området ser
jag dessutom som en viktig förutsättning för möjligheter att utveckla
kommunikationsstrategier som syftar till att organisationer såväl som
enskilda aktörer i det skogliga fältet på ett mer reflekterat sätt kan
bedriva arbetsmiljöarbete, i syfte att minska risken för till exempel
arbetsrelaterade belastningsskador6.

I avhandlingen studerar jag föreställningar om arbetsmiljö och
risker i det svenska industriella skogsbruket. Mer specifikt avser
studien  en  avgränsning  av  vad  jag  i  avhandlingen  kallar  ett  skogligt
organisatoriskt fält, med fokus på kommunikation om arbetsmiljö
och risker i skogsmaskinarbetet. Begreppet organisatoriskt fält7

3 Jag använder i avhandlingen benämningen arbetsmiljökommunikation i vid
bemärkelse som samlande begrepp för såväl planerad som oplanerad kommunikation
om arbetsmiljö, arbetsförhållanden och hälsorisker förknippade med lönearbete i
företag, förvaltningar och andra organisationer.

4 För en förklaring av hur jag ser på aktörsbegreppet, se sidan 28.
5 Det finns ingen enhetlig svensk definition av begreppet arbetsmiljö, som är ett

samlingsnamn för vissa särskilda frågor om arbetsvillkor. Definitioner av arbetsmiljö
tar ofta utgångspunkt i arbetsmiljölagen (Åteg, Andersson & Rosén 2005).

6 Belastningsskador är den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor och
arbetssjukdomar. 59 procent av de anmälda arbetssjukdomarna år 2003 var orsakade
av belastning (Arbetsmiljöverket 2006 b). Skadorna leder ofta till långa
sjukskrivningar och är en viktig orsak till förtidspensioneringar.

7 Begreppet organisatoriskt fält, som jag i avhandlingen använder för att beteckna
den sociala arena på vilken kommunikationen mellan aktörerna äger rum, kommer
från den nyinstitutionella organisationsteorin. I ursprungsbetydelsen beskriver
begreppet ett urskiljbart institutionellt område där organisationerna inom fältet
tenderar att bli allt mer lika varandra (jfr Di Maggio & Powell 1991, 1983). I
avhandlingen ligger fokus för definitionen av det skogliga fältet på
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används i studien för att beteckna en social arena, där kulturella regler
för såväl organiserandets form som föreställningar om arbetsmiljö
kommuniceras mellan aktörer i fältet. Fältet blir därigenom analogt
med den organisatoriska omgivning som enligt Weick utgör den miljö
där kommunikation och meningsskapande äger rum (jfr Weick 1995).
Genom att analysera föreställningar om arbetsmiljö som uttrycks av
aktörer i fältet öppnas möjligheter att spåra hur fältet som helhet
förhåller sig till såväl arbetsmiljöproblem som olika typer av lösningar
på eller sätt att hantera dem.

I avhandlingen strävar jag efter att identifiera de i fältet tydligast
framträdande och uttryckta föreställningarna om arbetsmiljö och
risker i skogsmaskinarbete. De sätts sedan i relation till de lösningar
och sätt att hantera riskerna på som uttryckts i fältet. Avslutningsvis
diskuteras sådana gemensamma föreställningars betydelse för vad jag
i avhandlingen kallar ett fältrelaterat meningsskapande om arbetsmiljö
och arbetsmiljörisker i det aktuella organisatoriska fältet, samt vad det
kan innebära för förståelsen av arbetsmiljökommunikation.

Bilder av skogsarbete
Till de första tonerna av "Amazing Grace" tänds alla strålkastarna på de tre
skogsmaskinerna som står uppställda i skogsgläntan. Under det att säckpiporna
ljuder i de småländska skogarna leds skördaren och de två skotarna i en
koreograferad dans av en konferencier som uppifrån ett torn med hela kroppen
dirigerar varje rörelse i gläntan. Maskinerna lutar mot varandra, från varandra,
lyfter knippen med timmer och snurrar dem i graciösa piruetter som för mig känns
så långt från deras vardagsverksamhet i skogsbruket som man kan komma. Jag
har aldrig sett någonting liknande och är imponerad av förarnas skicklighet och
precision när de styr sina gigantiska maskiner. När musiken övergår i ett
paradliknande stycke rullar maskinerna fram en efter en och demonstreras inför
en stor och intresserad publik. Avverknings- respektive skotningskapacitet,
tekniska fakta och information om förarhytternas möjligheter till individuell
inställning av arbetsställningen repeteras på svenska och engelska uppifrån tornet
och runt omkring mig hör jag spridda kommentarer från åskådarna som
uttrycker gillande och önskningar om att själva äga eller köra någon av dessa
fantastiska maskiner. Demonstrationen upprepas varje timma och jag lyckas
planera mitt övriga mässbesök så att jag kan se den vid fyra tillfällen. Den är
lika imponerande varje gång.

föreställningsmässiga samband mellan organisationer och aktörer, snarare än på
fysiska eller strukturella samband. För en mer utvecklad förklaring av begreppet och
hur det används i avhandlingen, se sidan 54 ff.
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Beskrivningen  är  min  egen  minnesbild  av  hur  en  demonstration  av
skogsmaskiner kan se ut. Demonstrationen ägde rum 2001 under
skogsmässan Elmia Wood utanför Jönköping, där jag befann mig för
att observera och samla bakgrundsmaterial inför avhandlingsarbetet.
Vid demonstrationen visades stora och blänkande skogsmaskiner upp
för en publik som bestod av såväl entreprenörer som konkurrenter i
skogsmaskinbranschen och andra intresserade. Det handlade om en
förevisning av hur mekaniska ”hästkrafter” på ett snabbt och
effektivt  sätt  kan användas för  att  avverka träd efter  träd och forsla
dem vidare till  förädling eller export. Människan var i denna process
närmast att betrakta som en bifigur i relation till maskinen. Även om
maskinföraren8 var den som hanterade skogsmaskinen och får träden
att falla, så liknade uppvisningen den klassiska situationen med
domptören och lejonet – allas blickar riktades i första hand mot
besten. En diskussion om maskinförarens arbetsmiljö och vilka risker
han  utsätter  sig  för  i  sitt  arbete  kändes  för  mig  som  åskådare  i  det
sammanhanget långt borta. För jämförelsens skull ger jag nedan ett
exempel på en helt annan presentation av arbetsmiljön i det
maskinella skogsbruket, som är hämtad från en av de intervjuer med
fältets aktörer som ingår i studien:

Man vet att den här maskinen den måste skota fram 17 kubik i timmen
annars är han ju inte lönsam. Och har du då bara skotat 16 kubik och
kört i 7-8 timmar, ja då ligger vi ju dom här kubiken efter. Då kommer
andreföraren och ser det och då har han ju den pressen på sig att försöka
ta igen det. Och har de tur, så att det fortfarande finns tankar om en god
arbetsmiljö i företaget, så kör de ju överlappande skift. Då jobbar han
kanske sina timmar, han kanske jobbar tre eller fyra timmar. Sedan
kommer en annan själ och så byter dom plats. (intervju, ST)

De  båda  exemplen  menar  jag  visar  på  två  helt  olika  bilder  av
skogsmaskinarbetets villkor. I den senare beskrivningen kan man ana
stressen i att hela tiden arbeta mot uppsatta lönsamhetsmål där
maskinens kapacitet blir styrande för vilken arbetstakt som anses som

8 Jag hänvisar i fortsättningen till skogsmaskinentreprenören och maskinföraren
som ”han”, eftersom det fortfarande oftast är så det ser ut i förarhytten. SCB:s och
Skogsstyrelsens statistik över antal sysselsatta skogsentreprenörer och deras anställda
visar att det år 2004 var 506 kvinnor och 9373 män registrerade (Skogsstyrelsen 2006
a). Det är dock omöjligt att utläsa hur många av dessa kvinnor som faktiskt arbetar i
en skogsmaskin, då siffran inrymmer såväl avverkningsarbete som skogsvårdsarbete
och övrigt skogsarbete.
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optimal.  I  det  här  fallet  är  maskinföraren  i  än  högre  grad  än  i  det
första exemplet en anonym och utbytbar bifigur till maskinen. Det
går inte att säga att den ena bilden är ”sannare” eller ”mer verklig” än
den andra och det finns också många andra bilder som var och en på
sitt  sätt  beskriver  hur  det  är  att  arbeta  i  skogen  i  Sverige  under  det
tidiga 2000-talet. Frågan om vilka bilder av skogsarbetets villkor som
är de mest framträdande och vilken betydelse det kan ha för
meningsskapande kring arbetsmiljö och risker blir alltså en fråga om
att identifiera och analysera de bilder som finns tillgängliga i fältet.

Att arbeta i skogen innebär nu som tidigare att man utsätter sig för
belastningar av olika slag. Axelsson ifrågasatte 1995 utvecklingen av
ägandeformen inom skogsbruket och särskilt frågan om hur
entreprenörernas arbetssituation och arbetsmiljö har påverkats av den
(Axelsson, 1995). Belastningar i skogsarbete kan handla om såväl
fysiska som psykosociala belastningar som i sin tur kan leda till mer
eller mindre utvecklad arbetsrelaterad ohälsa. När det gäller
ergonomiska risker, har enligt bland andra Axelsson den förbättrade
maskinergonomin lett till att risken för olyckor i skogsmaskinarbete
har minskat. Däremot förutspådde Axelsson och Pontén 1990 att vad
de då kallade ”mekaniseringens ergonomiska baksmälla” kan medföra
att  nya  och  okända  risker  följer  i  mekaniseringen  spår  (Axelsson  &
Pontén 1990).

Trots den idag tillgängliga kunskap som forskningen har genererat
och  som  kan  förklara  vissa  av  mekanismerna  bakom  olika  typer  av
arbetsrelaterad ohälsa samt hur den kan förebyggas, saknas det
fortfarande effektiva metoder för att förebygga och rehabilitera de
viktigaste typerna av belastningsskador9.  Orsaker  till  detta  kan  vara
svårigheterna att förklara komplicerade samspel mellan samhälls-,
företags- och individfaktorer som anses orsaka belastningsskador. En
annan orsak kan finnas i svårigheterna att kommunicera den
befintliga kunskapen på ett sätt som leder till förändring av
arbetslivets sätt att hantera belastningsskadeproblematiken.

En del av förklaringen till varför vissa informationsinsatser inom
arbetsmiljöområdet lyckas nå ut bättre än andra kan möjligen
förklaras i termer av materialets eller aktivitetens fysiska utformning
eller det sätt på vilket det sprids till mottagarna10.  En  annan  väg  till

9 Se till exempel Belastningsskadecentrum (2006).
10 En sammanställning av Europeiska arbetsmiljöbyrån är ett exempel på hur

man har samlat ett antal exempel på god praxis med beskrivningar om hur man
effektivt sprider information till olika målgrupper (Europeiska arbetsmiljöbyrån
2003).
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förståelse för problemet kan nås genom att studera aktörers
motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete och hur variationer
i motivation hos personal och ledning kan förklara variationer i
effektivitet i arbetsmiljöarbetet11. En tredje ansats kan vara att utgå
från en sociokulturell syn på hur själva arbetsmiljön och problem i
den konstrueras och problematisera betydelsen av kultur, värderingar
och gemensamma föreställningar i ett samhälle eller en organisation.

I den här avhandlingen ligger fokus på det tredje alternativet, eller
mer bestämt på frågor om hur aktörers föreställningar om sin egen
arbetsmiljö och risker i den formas och sprids inom ramen för ett
organisatoriskt fält. I avhandlingen betraktar jag förekomsten av
gemensamma föreställningar i fältet som betydelsefulla för hur dess
aktörer skapar mening om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker. Jag ser
därigenom föreställningarna i fältet som betydelsefulla för hur
organisationer och enskilda individer förhåller sig till och hanterar
frågor om arbetsmiljörisker i den dagliga verksamheten.

Föreställningar om arbetsmiljö och risker i den betraktar jag i
avhandlingen som sammansatta av flera beståndsdelar12.  De  kan  till
exempel  ha  sin  grund  i  de förväntningar på arbetsmiljön och arbetet som
sådant som förmedlas  via  olika  typer  av medier  och reklam,  eller  via
personlig eller indirekt kontakt med yrkeskollegor, bransch-
organisationer, fackförbund eller andra aktörer. Till dessa förmedlade
förväntningar läggs den enskilde individens upplevelse av sin arbetsmiljö i
relation till den förväntade och i mötet mellan dessa uppstår en ny bas för
ett fortsatt utvecklande av föreställningar och förväntningar. De
föreställningar som uttrycks av enskilda aktörer i fältet kan därigenom
ses som en slags ständigt föränderlig produkt av personliga
erfarenheter och förmedlade förväntningar. När föreställningarna
uttrycks och kommuniceras inom fältet, blir de ständigt omför-
handlade när individens egna upplevelser av sin arbetsmiljö möter
dels hans egna förväntningar på den och dels de föreställningar om
arbetsmiljön som finns i fältet.

11 Se till exempel Åteg, Andersson och Roséns sammanställning av motivations-
och engagemangsskapande metoder i arbetsmiljöarbetet (2005).

12 Thelander (2002) har en liknande syn på hur föreställningar uppkommer när
hon studerar föreställningar om natur i reklam. Hon betraktar föreställningar som ett
kretslopp bestående av förväntningar före resan, den faktiska upplevelsen i förhållande till den
förväntade och hur upplevelsen sedan återskapas. Föreställningarna om natur upprepas
och förändras genom direkt erfarenhet när de ”genomlevs” (Thelander 2002, s.20).
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Syfte och frågeställningar
Med utgångspunkt i en fallstudie av kommunikation om arbetsmiljö
och risker i det svenska skogsbruket är avhandlingens övergripande
syfte att från ett organisationskommunikationsperspektiv öka kun-
skapen om kommunikation om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker
förknippade med skogsmaskinarbete.

I avhandlingen beskrivs och analyseras föreställningar om
arbetsmiljö inom vad jag i studien kallar ett skogligt organisatoriskt
fält. Avsikten är att undersöka hur föreställningar om arbets-
miljöproblem och deras lösningar uttrycks i fältet, samt att diskutera
föreställningarnas betydelse för meningsskapande om arbetsmiljö och
risker i skogsmaskinarbetet.

Genom betoningen av en organisatorisk dimension av
kommunikation om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker är det min
förhoppning att avhandlingen kan bidra till en diskussion om
betydelsen av ett organisatoriskt angreppssätt på frågor som har att
göra med arbetsrelaterade arbetsmiljörisker och hur de hanteras. En
ökad kunskap om föreställningar och meningsskapande om arbets-
miljö och riskhantering i en organisatorisk miljö skulle därigenom
kunna inspirera såväl forskare som praktiker till alternativa angrepps-
sätt på frågor om hur riktad information inom arbetsmiljöområdet
kan bli till kunskap och praktisk handling.

Syftet kan konkretiseras ner i följande tre frågeställningar, vilka är de
som avhandlingens empiriska studie bygger på:

• Hur kan ett organisatoriskt fält som definieras av arbetsmiljö-
kommunikation i det svenska industriella skogsbruket se ut?
Frågeställningen centreras kring kommunikation som berör
aktörsgruppen skogsmaskinentreprenörer och inrymmer en
kartläggning  av  vilka  aktörer  som  ingår  i  fältet,  samt  vilka
typer av kommunikationsaktiviteter rörande arbetsmiljö och
risker de är engagerade i, exempelvis vilka typer av medier
kanaler som används för arbetsmiljökommunikationen?

• Hur ser fältets aktörers beskrivningar av arbetsmiljö och risker i
skogsarbete ut och vilka typer av föreställningar om skogsarbetets
villkor ger dessa beskrivningar uttryck för? Här ingår frågor om
vilka  aspekter  av  arbetsmiljön  i  skogen  och  särskilda
arbetsmiljöproblem som lyfts fram som mer problematiska
än andra av aktörerna i fältet. Dessutom ställs frågor om på
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vilka sätt olika beskrivningar skiljer sig åt. Av särskilt intresse
är här hur skogsmaskinentreprenören som nyckelsymbol för
arbetsvillkoren i skogsarbete föreställningsmässigt gestaltas i
det skogliga fältet.

• Vilka typer av föreställningar kring lösningar på arbetsmiljöproblem
presenteras inom fältet? Denna frågeställning kopplar samman
fältets föreställningar om arbetsmiljöproblem i skogsarbete
med föreställningar om hur de kan lösas eller hanteras. Här
kopplas de föreställningsmässiga symbolerna för entre-
prenören samman med de lösningar på arbetsmiljöproblem
som presenteras som möjliga och önskvärda inom fältet.
Frågor som ställs handlar om vilka typer av lösningar som
kopplas till vilka typer av problem och om det finns
skillnader  i  hur  fältets  aktörer  ger  uttryck  för  hur  arbets-
miljöproblem kan och bör hanteras.

Med utgångspunkt i de tre frågeställningarna är det min ambition att i
avhandlingen belysa hur föreställningar om arbetsmiljö och
arbetsmiljörisker kommer till uttryck hos olika aktörer i ett
organisatoriskt fält. Identifierbara likartade föreställningar om
arbetsmiljö och risker i det maskinella skogsmaskinarbetet betraktas i
avhandlingen som ett uttryck för fältets gemensamma menings-
skapande om arbetsmiljö och riskhantering. Meningsskapandet antas i
avhandlingen vidare ligga till grund för handling och hanterande av
risker i arbetsmiljön på såväl individuell som fältmässig nivå13. En
analys  av  föreställningarna  i  fältet  kan  därigenom  ses  som  en
utgångspunkt för att utveckla en förståelse för såväl enskilda
individers möjligheter att orientera sig i sin vardagliga arbetssituation
som för frågor som berör ett strategiskt arbetsmiljöarbete på
organisations- och fältnivå14. En ökad kunskap inom området skulle
till exempel kunna öppna möjligheter för praktiker eller interven-
tionsstödjande forskning att på ett mer reflekterande sätt förmedla

13 Weicks (1995) meningsskapandebegrepp utgår från individen som
meningsskapare. Samtidigt menar han att meningsskapandet är en social process, där
individen i relationer med och kommunikation med andra skapar en mening i
tillvaron. Man kan alltså betrakta meningsskaparen som individ och
meningsskapandet som socialt och kollektivt påverkat.

14 Med individuell nivå avser jag den enskilde entreprenören eller maskinförarens
hanterande av sin arbetsmiljö på ett vardagligt plan. Med fältmässig nivå avser jag
samordnade arbetsmiljöinsatser som genomförs av två eller fler av fältets aktörer.
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kunskap och information om prevention, behandling och rehabili-
tering av arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Risker i arbetsmiljön – ett kommunikationsproblem?
Den arbetsrelaterade ohälsan har blivit ett av samhällets stora
problem, även om färsk statistik från arbetsmiljöverket visar på en
viss nedgång i antalet arbetsskador15.  Skador  och  sjukdomar  i
muskler,  nervsystem  och  leder  på  grund  av  belastning  -  det  som  i
dagligt tal kallas för belastningsskador - är den i särklass största grupp
av anmälda arbetsskador för såväl kvinnor som män. År 2005 svarade
belastningsskadorna för nästan 70 procent av den totala mängden
anmälda arbetsskador och kostade samhället 1-2 procent av BNP,
arbetsbortfallet oräknat16. Förutom att individen drabbas hårt av
långa sjukskrivningar, fysiskt lidande och inkomstbortfall, drabbas
också organisationer och företag i form av produktionsbortfall och
hög personalomsättning. På samhällsnivå ger belastningsskador
upphov till mångmiljardkostnader, i form av till exempel arbets-
kraftsbortfall, inkomstbortfall, kostnader för medicinsk behandling,
sjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Om man riktar ljuset mot det svenska skogsbruket kan man se att
de senaste decenniernas utveckling inom skogsmaskinbranschen
drastiskt har minskat frekvensen av tunga lyft och många av de farliga
arbetsställningar som tidigare var vanliga i skogsarbete. Trots det visar
arbetsskadestatistiken för dessa yrkesgrupper att skador och besvär
som har uppstått i samband med maskinellt skogsarbete fortfarande
är mycket vanligt förekommande (Arbetsmiljöverket 2006). Man
skulle kunna säga att teknikutvecklingen snarast har inneburit att
skador och besvär har förflyttat sig till andra ställen i kroppen, inte att
de egentligen har minskat.

För trettio år sedan var skador orsakade av tunga lyft och fallande
träd  betydligt  vanligare  i  skogen  än  vad  de  har  varit  under  senare
årtionden17. Idag drabbas skogsmaskinförare istället av till exempel
musarm i nästan samma utsträckning som datorarbetare
(Arbetsmiljöverket 2006), vilket antas bero bland annat på det
repetitiva arbete som utförs med små handrörelser via en joystick. Att
förebygga uppkomst av belastningsskador och att på bästa möjliga

15 Aktuell statistik finns på arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket 2006a)
16 Jfr Belastningsskadecentrum (2006)
17 Se till exempel Gellerstedts studie av huggare och maskinförare, som visade att

andelen olycksfall i skogsarbete har minskat under perioden. Däremot var en ökning
i andelen belastningsskador märkbar (Gellerstedt 1993).
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sätt rehabilitera de individer som drabbas är därför en angelägen
forskningsuppgift.

Jag menar att studier av arbetsmiljökommunikation i specifika
organisatoriska miljöer kan vara en väg att öka kunskapen för på vilka
sätt och genom vilka kanaler människor möter, föreställer sig och
skapar mening om kommunikation om arbetsmiljö och risker i den.
Att studera hur människor i en organisatorisk kontext föreställer sig
arbetsmiljörisker och vilken betydelse det kan ha för hur
arbetsmiljöproblem hanteras i den miljön är, som jag ser det, en viktig
del av den totala kunskapsbildningen inom området arbetsmiljö-
kommunikation. Kommunikation om arbetsmiljö och risker i en
organisatorisk kontext kan därigenom betraktas dels som en del av en
organisations medvetna arbetsmiljöarbete, där frågor om strategisk
kommunikationsplanering kommer i fokus. Kommunikations-
processen kan också betraktas som en tolkningsakt i sig, där
betydelser om och förhållningssätt till frågor om arbetsmiljö och
arbetshälsa  blir  till  i  ett  samspel  med  andra,  det  vill  säga  där  sociala
verkligheter som kan påverka upplevelsen av hälsa eller ohälsa, samt
hur innebörder kring dessa begrepp konstrueras18.

Vetenskaplig och praktisk relevans
Studien berör i och med sitt ämnesval flera akademiska
forskningsområden och -traditioner. Avhandlingen har tillkommit
som en följd av ett samarbetsprojekt mellan Belastningsskade-
centrum, Högskolan i Gävle och institutionen för kultur och medier
vid Umeå universitet. Detta ger en indikation på att den avses kunna
läsas av såväl kommunikationsforskare som forskare inom
arbetsmiljöområdet. En ytterligare läsargrupp kan vara praktiker inom
arbetsmiljöområdet, där resultaten förhoppningsvis kan inspirera till
praktiska tillämpningar i arbetsmiljöarbetet.

Avhandlingen har sin huvudsakliga hemvist i forskningsfältet
organisationskommunikation inom ämnet medie- och kommunika-
tionsvetenskap19. Eftersom den kommunikation som studeras handlar

18 Johannisson problematiserar i en essä i tidskriften Axcess sjukdom och hälsa i
relation till begreppet social konstruktion. Johannisson nämner till exempel
arbetsmiljö som ett av de områden där hypotetiska diagnoser stödjer och bekräftar
värderingar, attityder och intressen som speglar samtidens sociala och kulturella
koder (Johannisson 2003). Detta innebär att man skulle kunna se arbetsrelaterad
hälsa eller ohälsa som delvis socialt konstruerad.

19 Bland den mängd begrepp som används för att definiera forskningsfältet har
jag valt att använda mig av organisationskommunikation, vilket här avser såväl intern
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om i första hand arbetsmiljörisker, är även delar av forskningsfältet
riskkommunikation relevant för avhandlingen. När det gäller
arbetslivsforskning, har viktiga bidrag för min förståelse av området
hämtats från såväl grundforskning som sektorsforskning och mer
praktiskt tillämpad interventionsforskning. Genom att sätta fokus på
hur man i en organisatorisk kontext kommunicerar kring risker i
arbetsmiljön menar jag att man kan se riskkommunikationen som en
del av organisationens totala kommunikation, vilket sätter organisa-
toriska faktorer i centrum snarare än faktorer som är kopplade till
riskinnehållet i sig. En kombination av de två forskningsområdena
gör det möjligt att betrakta kommunikationen om arbetsmiljö och
risker i den som dels planerad och med vissa uttalade instrumentella
syften och som dels en del av den tolkningsprocess där organisa-
tionens verksamhet definieras i ett ständigt pågående konstruktions-
arbete. Detta skulle, enligt min mening, kunna öppna upp för en
bredare förståelse av kommunikation om arbetsmiljö och risker i en
organisatorisk kontext och, i förlängningen, skapa en bättre plattform
för strategiska kommunikationsinsatser om dessa ämnen.

Undersökningens teoretiska och metodologiska utgångspunkter
kommer främst från områdena sociologi, företagsekonomi och
socialpsykologi. Såväl medie- och kommunikationsvetenskap som
organisationskommunikation är i sig tvärvetenskapliga fält som kan
studeras utifrån olika utgångspunkter. Jag är själv ursprungligen
skolad inom företagsekonomi, där jag för första gången stiftade
bekantskap med organisationsteorin. Detta kan ha påverkat det
perspektiv genom vilket jag ser på organisationers funktionssätt och
kommunikation. Mot bakgrund av att fallstudien genomförs i
skogsmiljö, ser jag även delar av den skogsvetenskapliga forskningen
som en högst relevant och viktig inspirationskälla för min studie,
särskilt forskning om skogsorganisationer och risk- och arbetsmiljö-
forskning med skoglig inriktning.

Projektets väg från forskningsplan till avhandling avspeglar i viss
mån medie- och kommunikationsvetenskapens breda och mång-
facetterade forskningsområden. I avhandlingsarbetets inledande skede
formulerades de tidigaste frågeställningarna forskningsmässigt
närmast riskkommunikationsområdet. Jag upptäckte dock tidigt att
fokus på organisationskommunikation passade min forskningsfråga
om föreställningar om arbetsmiljö och risker i den bättre, eftersom

som extern kommunikation i vid bemärkelse, samt organisationers strategiska
kommunikation. För en diskussion om begreppen, se t ex Nätverket för studier av
organisationers kommunikation (2001).
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det tillät mig ta en större hänsyn till den organisatoriska kontextens
betydelse för arbetsmiljökommunikation. Det är min ambition att
studien genom valet av detta perspektiv ska kunna bidra till en ökad
förståelse för den kommunikationskontext där information om
arbetsmiljörisker kommuniceras till och mellan olika organisatoriska
aktörer och arbetstagare i en organisationsmiljö.

Att föreslå generella kommunikationsstrategier för olika typer av
kommunikationsproblem ligger utanför avhandlingens område och
frågeställningar. Jag menar att varje kommunikationskontext är unik
och att varje strategiformulering därför måste utgå från de speciella
förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Däremot är det min
ambition att avhandlingen skall kunna inspirera till nya infallsvinklar
och ge ett bredare perspektiv på arbetsmiljökommunikation, som
innefattar en analys av påverkan från föreställningar och menings-
skapande på fältnivå.

Avhandlingens fortsatta disposition
Rubriksättningen för avhandlingens olika delar är inspirerad av och
följer  delvis  rubrikerna  för  en  så  kallad  skogsbrukplan,  som  är  det
verktyg som skogsägaren använder för att underlätta planering och
skötsel av sin skog (Skogsstyrelsen 2006).  Skogsbruksplanen ger
fakta om hur skogen ser ut. Den beskriver skogstillståndet,
specificerar vilka skogsvårdsåtgärder som behöver göras, samt lämnar
förslag till avverkningsåtgärder. Med vägledning av planen kan man
inom givna ramar forma den inriktning som passar de egna
förutsättningarna. Frågan om en skogsbruksplans eventuella likheter
med avhandlingsplanen lämnar jag öppen, men jag har själv i arbetet
med avhandlingen haft stor användning av sättet att tänka på
avhandlingsprojektet som en process ”från frö till avverkning”.

Avhandlingen består av fem delar.  Den första delen,
markberedning,  består  av  inledning,  syfte  och  frågeställningar.  I  den
andra delen, plantering, redovisar jag mina utgångspunkter i tidigare
forskning och teoretiska perspektiv som har varit av betydelse för
avhandlingen. Avhandlingens tredje del, gallringsarbete, beskriver
undersökningens metoder och material. Den fjärde delen,
slutavverkning, består av redovisning och analyser av det empiriska
materialet, samt en diskussion och slutsatser.
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DEL II - PLANTERING
Vid planteringen lägger man grunden för den nya skogen. Valet av trädslag är
mycket betydelsefullt, eftersom skilda trädslag har olika krav och förutsättningar.
Valet av trädslag innebär att ta hänsyn till faktorer som klimat, miljö,
markvårdsbehov och växtsätt. (Skogsstyrelsen 2000 b)

Utgångspunkter
Jag  inleder  detta  kapitel  med  att  kort  presentera  hur  jag  ser  på
begreppen organisation, kommunikation, organisationskommunika-
tion och aktör, eftersom de är centrala för avhandlingen. Därefter
beskriver jag forskningsfältet organisationskommunikation och
traditionella och nyare perspektiv på organisationers kommunikation.

Organisationskommunikation
Forskningen om organisationskommunikation utgår från att de två
begreppen organisation och kommunikation tillsammans utgör ett
område som kan särskiljas från andra områden i så pass hög grad att
det motiverar ett eget begrepp inom kommunikationsforskningen.
Johansson (2003), menar att trots att området internationellt sett är
stort och produktivt med avseende på antal publicerade artiklar och
böcker,  så  kan  det  verka  otydligt  och  fragmenterat.  En  av
anledningarna till detta kan vara att området har växt fram ur flera
olika akademiska ämnen och traditioner samt att uppfattningarna om
var gränserna går mellan organisationskommunikation och när-
besläktade  områden  är  otydlig  (jfr  Heide,  2002).  Det  har  därför
funnits ett behov av att definiera och diskutera nyckelbegrepp inom
fältet och att placera in det i såväl ett svenskt som ett internationellt
sammanhang.

Det är inte mitt syfte att här göra en fullständig historisk genom-
gång av begreppen organisation och kommunikation och hur de har
satts i relation till varandra i tidigare forskning om organisations-
kommunikation. Detta har gjorts i flera av de senare årens svenska
avhandlingar om organisationers kommunikation och jag hänvisar
därför  till  någon  av  dessa  för  en  grundligare  genomgång  av
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begreppen20. Mot bakgrund av forskningsområdets relativa ungdom,
åtminstone inom den svenska medie- och kommunikations-
forskningen (Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001), och det faktum att
dess rötter är sprungna ur ett flertal olika ämnen och traditioner, såväl
i Sverige som internationellt (Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001,
Redding  1985,  van  Riel  1995),  ser  jag  det  dock  som  viktigt  för
förståelsen av mina utgångspunkter att jag kort redovisar min egen
förståelse av begreppen.

Organisation
I organisationslitteraturen märks inflytandet från och den nära
kopplingen med företagsekonomin i många definitioner av
organisationer (jfr Bruzelius och Skärvad 2004, Jacobsen & Thorsvik
2002). Att affärsorganisationer, det vill säga privata företag, ingår i
begreppet är självklart i de flesta definitioner. Att även offentliga och
ideella organisationer som kommuner, landsting, kyrkor, fackliga
organisationer och ideella föreningar ingår är idag en allmänt spridd
uppfattning (Hatch 2002, Christensen & Ivarsson Westerberg 2005).
Utgångspunkten för organisationsbegreppet är någon form av
interaktion inom ett socialt system som, jämfört med att summera
individuella insatser, innebär ett mervärde för medlemmarna i relation
till en måluppfyllelse (Miller 2006, Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Det har dock skett en omvälvande förändring i vårt sätt att se på
organisationer under de senaste tjugo åren. Organisationer ses inte
längre som fysiska enheter som enkelt kan illustreras med ett
organisationsschema. Såväl fysisk som symbolisk öppenhet mellan
organisationen och dess omgivning präglar de synsätt som den
moderna organisationslitteraturen ger uttryck för. För att ytterligare
illustrera det symboliska i organisationsbegreppet har begrepp som
virtuella organisationer (Davidow & Malone 1992), respektive
imaginära organisationer använts (Hedberg 1994).
Den tid när organisationer betraktades ur enbart en system- eller
strukturaspekt är förbi, enligt Alvesson (2002). Ett nytt sätt att
betrakta organisationers centrala kärna som bestående av dess
aktörer, vars definitioner av situationer och innebörder, mål och
avsikter definierar organisationen har ersatt det gamla synsättet. I
definitionen av vad ett organisatoriskt fält innebär för avhandlingen

20 För en genomgång av hur begreppen organisation och kommunikation står i
relation till varandra inom begreppet organisationskommunikation, se till exempel
Heide (2002), Johansson (2003).
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är därför aktörernas definition av fältet centralt för vad som ska ingå i
det.  De  innebörder  de  lägger  i  vad  som omfattas  av  fältet  har  varit
styrande för hur jag själv har kommit att betrakta det. Mitt synsätt på
organisationer stämmer därigenom överens med Karl E Weicks
uppfattning om organisationen som ett socialt konstruerande
betydelsesystem (Weick 1979). Den uppfattningen är processuellt
inriktad och utgår från att organisationens medlemmar genom social
interaktion är aktiva medskapare av omgivningen och att det som av
medlemmarna uppfattas som verklighet skapas av mänskliga
handlingar  i  denna omgivning (jfr  Weick 1995,  Daft  & Weick 1984,
Bantz 1989).

Kommunikation
Liksom organisationsbegreppet har olika betydelser finns det även
olika sätt att se på den mänskliga aktiviteten kommunikation. Det
valda perspektivet påverkar såväl hur man som praktiker arbetar med
olika typer av kommunikationsprocesser som hur man som forskare
förhåller sig till sina forskningsfrågor. Man kan grovt dela in
kommunikationsmodellerna i två övergripande synsätt; transmissions-
synsättet och den meningsskapande synen21 (jfr  Heide,  Johansson &
Simonsson 2005, s. 34). Synsätten är förknippade med två metaforer
för hur kommunikationen går till; överföringsmetaforen, respektive
kulturmetaforen.

Enligt Carey (1989) ger de två synsätten upphov till olika typer av
forskningsfrågor. En överföringssyn medför förenklat att man som
forskare i första hand är intresserad av frågor om kommunikationens
effekter  (Putnam  1983,  s.  39).  En  meningsskapande  syn  riktar
däremot forskarens intresse mot att ställa frågor om gemensamma
föreställningar och symboliska processer. I sin definition av kommu-
nikation betonar Carey sambandet mellan kommunikation och någon
slags symbolisk konstruktion av verkligheten:

Communication is a symbolic process whereby reality is produced,
maintained, repaired, and transformed (Carey 1989, s. 23).

21 Heide, Johansson & Simonsson (2005) utgår från Careys rituella syn på
kommunikation, men har använt termen ”den meningsskapande synen”, vilken de
menar bättre än en direktöversättning fångar vad perspektivet innebär (Heide,
Johansson & Simonsson 2005). Jag instämmer i detta och kommer i fortsättningen
att använda begreppet ”den meningsskapande synen” när jag syftar till den
kommunikation som omfattas av kulturmetaforen.
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Med  denna  definition  ligger  Carey  nära  Karl  E.  Weicks  menings-
skapandeperspektiv på organisationers kommunikation, som förklaras
närmare i avhandlingens nästa kapitel. Weick sätter i sina studier av
organiserande mer eller mindre likhetstecken mellan kommunikation
och organisation i sin alternativa formulering av organiserings-
begreppet, när han betonar organiseringsprocessen framför organisa-
tionen som sådan (Weick 1979).

När jag i avhandlingen studerar föreställningar om arbetsmiljö och
risker i ett organisatoriskt fält, ser jag de kommunikativa handlingarna
som konstituerande för fältet och som det synliga uttrycket för var
dess  gränser  går.  Jag  ansluter  mig  alltså  till  samma  syn  på
kommunikation som uttrycks av bland andra Carey, Weick och
Putnam, vilket innebär att jag ser kommunikation som komplexa
processer, där människor i social interaktion konstruerar innehåll och
den sociala verklighet de förhåller sig till i sitt tolkande.

Aktörer
I avhandlingen utgår jag från ett aktörsbegrepp när jag beskriver det
skogliga fältets komponenter. Aktörsbegreppet används i avhand-
lingen för att betona att jag ser människan som en handlande,
reflekterande och skapande individ inom det organisatoriska fältet,
även  om  krafter  i  fältet  kan  verka  likriktande.  Enligt
aktörsperspektivet (Arbnor och Bjerke 1994), är aktörerna aktiva
skapare av innebörder som ständigt tolkar och omtolkar begrepp i
den sociala verkligheten. Detta koppar ett aktörsperspektiv nära
Weicks meningsskapandebegrepp, som betonar meningsskaparens
interaktion med och aktiva tolkande i omgivningen (Weick 1995, s.
17ff). Jag betraktar i studien såväl organisationer som grupper och
enskilda individer som aktörer i dessa tolknings- och omtolknings-
processer  och ser  det  individuella  meningsskapandet  lika  väl  som de
gemensamma föreställningarna i fältet som betydelsefulla för hur
föreställningar sprids på en fältnivå och internaliseras i
meningsskapandet av fältets aktörer. Såväl enskilda entreprenörer
som branschrepresentanter och journalister vid skoglig fackpress och
som  skriver  om  skogsrelaterade  ämnen  i  lokalpressen  kan  alltså  ses
som aktörer i denna process.

Organisationskommunikation som forskningsfält
Organisationskommunikation är sedan 1950-talet ett väl etablerat
internationellt forskningsfält (Redding 1985, s. 16). Trots det kan
området verka otydligt och fragmenterat (Johansson 2003, s. 18,
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Heide,  Johansson  &  Simonsson  2005,  s.  40),  såväl  i  Sverige  som
internationellt (Dalfelt, Heide & Simonsson 2001, s. 78, Redding
1985, s. 16). En anledning till det kan vara att organisationskommu-
nikation, liksom andra inriktningar av organisationsstudier, har växt
fram ur flera akademiska ämnen och traditioner som till exempel
företagsekonomi, organisationssociologi och organisationspsykologi
(Johansson 2003, s.18). Detta medför att uppfattningen om var
gränserna till närbesläktade områden går är otydlig och att det finns
ett behov av att försöka hitta gemensamma riktningar och perspektiv
(Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001, Corman & Poole, 2000, Deetz &
Putnam, 2001). En annan anledning kan vara att det handlar om
studier av breda och komplexa organisationer som inrymmer
kommunikationsprocesser från individ- till massnivå (Jones mfl 2004,
s. 723).

Även om öppenheten gentemot andra ämnen och discipliner har
inneburit att studier av organisationers kommunikation idag är ett
område i  stark tillväxt,  finns det  också en baksida med den som tar
sig  uttryck  i  vad  man  kan  tycka  är  en  otydlighet  om  vad  området
egentligen omfattar. En anledning till otydligheten, åtminstone i den
svenska forskningen, kan vara att svenska medie- och
kommunikationsforskare huvudsakligen tidigare har haft sina rötter i
massmedieforskningen och därför inte haft något intresse för att
forska på organisationsnivå (Heide 2002, s. 22). Under de senaste
åren har dock ett ökat forskningsintresse för organisationers
kommunikation blivit märkbart, bland annat genom att antalet
nydisputerade forskare inom området har ökat. Senare avhandlingar
inom medie- och kommunikationsvetenskap, som har tydligt fokus
på organisationskommunikation, återfinns inom delområden som
kommunikation och lärande (Heide 2002, Jimes 2005), intern
kommunikation mellan chefer och medarbetare (Simonsson 2002,
Johansson 2003), risk- och samhällskommunikation (Eriksson 2003,
Sjölander 2004) och news management (Falkheimer 2004). Inom
närliggande ämnen, som företagsekonomi, sociologi och psykologi,
men med tydligt kommunikationsperspektiv på analyser av
organisationer, kan nämnas studier som behandlar
meningsproduktion (Edvardsson Stiwne 1997, Gustafsson 1998,
Wikström 2000, Bredmar 2002).

Perspektiv inom organisationskommunikation
Traditionellt har studier av organisationskommunikation grovt delats
in i tre forskningstraditioner; den modernistiska, den kulturorien-
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terade och den kritiska traditionen (Redding & Tompkins 1988).
Heide, Johansson och Simonsson (2005) använder en liknande
indelning men har valt att följa Putnams & Pacanowskys termer: det
klassiska, det tolkande och det kritiska perspektivet (Heide,
Johansson  &  Simonsson  2005,  s.  49).  Det  finns  även  andra
indelningar  av  fältet.  Krone,  Jablin  &  Putnam  (1987)  föreslog  fyra
olika perspektiv: mekaniskt, psykologiskt, symboliskt-tolkande och
system-interaktionistiskt, vilka i stort sett överensstämmer med
Putnams & Pacanowskys indelning.

Den modernistiska traditionen härstammar från de klassiska
organisationsteoretiska skolorna där rationalitet och funktionalitet
står i centrum för organisationsanalysen. Organisationer ses enligt
denna tradition som självtillräckliga instrument för målinriktat
handlande och som slutna enheter. Metaforiskt beskrivs organisa-
tionen enligt denna tradition som en maskin med utbytbara delar eller
som en container med tydliga gränser mellan organisationen och dess
omgivning (Redding & Tompkins 1988). Forskningen bedrivs nästan
uteslutande från ett ledningsperspektiv och man utgår från att det
finns ett enda bästa sätt att organisera verksamheten på (Johansson
2002, Redding & Tompkins 1988). Inom denna tradition ses kommu-
nikation som en variabel som kan konkretiseras till en närmast fysisk
enhet. Kommunikationen kan obehindrat förflyttas mellan individer
och nivåer i organisationen och blir till ett medel att nå ökad
effektivitet (Putnam 2001).

Den kritiska traditionen riktar forskningsfokus på att studera
dolda makt- och kontrollstrukturer i organisationer och att avtäcka
icke ifrågasatta maktrelationer (Heide 2002). Här är det huvudsakliga
intresset makt och kontroll och hur konstruktionen av gemensamma
betydelser kontrolleras av de organisationsmedlemmar som i kraft av
position, kön, utbildning eller annat har större makt att definiera
händelser och situationer för andra.

Den kulturorienterade traditionen, slutligen, utgår från att alla
fenomen i organisationer är sociala konstruktioner och kommu-
nikation ses här som ett konstituerande medel som är en del av
organiseringsprocesserna (Heide 2002). Språk, symboler, betydelser
och organisationskulturer är viktiga för att uppnå en bättre förståelse
för  hur  fenomen  konstrueras  (Smircich  &  Calàs,  1987).  Av  särskilt
intresse  är  människors  tolkningar  av  olika  händelser  och  därför  ses
deras berättelser som centrala för forskare inom denna tradition
(Putnam 1983). Inom den kulturorienterade forskningen riktas
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intresset främst på hur människor tolkar olika situationer än på
beskrivningar av organisationens karaktäristika.
Frågan om var gränsen går mellan organisationers interna och externa
kommunikation utgör en skiljelinje mellan två grupperingar av
forskare inom organisationskommunikation, där den ena i
organisationsbegreppet enbart inkluderar intressenter inom den egna
organisationens fysiska gränser, medan den andra även inkluderar
kommunikation och relationer med externa grupper i sin definition.
Hittills har den renodlat interna inriktningen varit mest synlig i
forskningen, men det är möjligt att detta ändrar sig i takt med att
organisationers gränser blivit mer flytande och otydliga under det
senaste årtiondet i och med nya organisationsformer och
samarbetsformer (jfr Dalfelt m.fl. 2001).

Heide motsätter sig dikotomiseringen intern – extern kommunika-
tion och den starka betoningen av intern kommunikation inom
forskningen, och jag instämmer med honom att gränsen mellan intern
och extern kommunikation inte är lika tydlig längre (jfrHeide 2002, s.
24).  Det  finns  flera  forskare  inom fältet  som menar  att  såväl  intern
som extern kommunikation bör studeras inom området organisa-
tionskommunikation (se t ex Putnam & Cheney 1995, Cheney &
Christensen, 2001, Miller 2006, Johansson 2005).

Även om teknikutvecklingen ofta kan sägas vara en av driv-
krafterna för nya former för organiserande (Hedberg 1994), och
därigenom även för nya former för kommunikation i organisationer,
skulle jag även vilja uppmärksamma andra typer av påverkan som gör
en alltför strikt gränsdragning mellan intern och extern kommunika-
tion tämligen ointressant.

Påverkan från det nyinstitutionella perspektivet i organisations-
analysen, framförallt i den samhällsvetenskapliga organisations-
forskningen, har till exempel inneburit ett nytt sätt att se på
förhållandet mellan organisationer och deras omgivningar, där
normer, legitimitet och kognitiva föreställningsramar står i fokus för
analysen och intresset riktas mot analyser av hur idéer produceras och
sprids i organisatoriska fält (jfr Johansson, 2002, Sahlin-Andersson,
1996). Organisationens fysiska gränser betyder i det perspektivet
mindre än symboliska gränser, som definieras av relationer och
symbolik, samt gemensamma föreställningar. De entreprenadföretag
som  ingår  i  det  studerade  fältet  är  oftast  mycket  små,  varför  de
symboliska gränserna som kan spåras i fältet blir viktigare än att
försöka avgränsa enskilda organisationers gränser.
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Tidigare forskning
I avhandlingen möts olika forskningsområden, varav några är mycket
omfattande och delvis överlappande. Jag vill betona att den bild som
redovisas här inte gör anspråk på att vara heltäckande utan är ett urval
av sådana tidigare undersökningar som jag uppfattat som relevanta i
relation till avhandlingens syfte. Det är framförallt forskning om
arbetsmiljö och risker i skogsarbete ur ett kulturperspektiv och
forskning som belyser en organisatorisk dimension av riskkommu-
nikation  som  beskrivs.  Dessutom  ger  jag  några  exempel  på  några
medie- och kommunikationsvetenskapliga undersökningar som har
haft ett meningsskapande perspektiv på organisationers kommu-
nikation, även om de inte specifikt har behandlat arbetsmiljö-
kommunikation

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö i
skogsmaskinarbete
Avhandlingen handlar om föreställningar om arbetsmiljö och risker i
skogsmaskinarbete, varför en kortare beskrivning av forskning om
såväl fysisk och psykosocial arbetsmiljö i skogsmaskiner som
forskning om arbetsorganisation och organisationskultur i
skogsarbete är motiverad. Forskning kring arbetsmiljön i
skogsmaskinarbete initierades, enligt Hultåker, Bohlin och Gellerstedt
(2003) under 1970-talet, när belastningsbesvär bland skogsmaskin-
förare började uppmärksammas. Hittills har studierna främst varit
inriktade mot arbetsmiljöproblem som buller, kemiska faktorer,
vibrationer och belastningsskador (Hultåker, Bohlin &
Gellerstedt, 2003).

Medan forskning inom området arbetsmiljö i skogsarbete
fram till 1990-talets mitt främst inriktades mot den fysiska
arbetsmiljön22,  har  många av de senare  årens forskningsresultat  i
högre grad uppmärksammat psykosociala faktorers respektive
arbetsorganisationens betydelse för arbetsmiljön. Arbetslivs-
institutet publicerade år 1998 en så kallad konsensusrapport om det
dåvarande kunskapsläget rörande skogsmaskinarbete (Attebrandt,
Mathiassen  och  Winkel  (red)  1998).  Rapporten  låg  till  grund  för

22 För en sammanfattning av studier av arbetsmiljön i skogsarbete före det tidiga
1990-talet, se till exempel Gellerstedts avhandling från 1993 (Gellerstedt 1993).
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Nordiska Ergonomiska Riktlinjer för Skogsmaskiner23 och behand-
lade områdena belastningsergonomi, information och kommunika-
tion, buller, vibrationer, klimat, gaser och partiklar, belysning,
elektromagnetiska fält, olycksfall samt arbetstider och ensamarbete.

När det gäller området belastningsergonomi har Eklund och
Cederqvist (1998) konstaterat att skogsmaskinförares höga frekvens
av belastningsbesvär kan kopplas samman med såväl den fysiska
utformningen av skogsmaskiner som arbetsorganisatoriska faktorer
(Eklund  &  Cederqvist,  1998,  s.8).  I  samma  linje  ligger  resultat  från
Attebrant, Mathiassen och Winkel, som konstaterar att en god
arbetsmiljö för maskinförare beror på en kombination av
ansträngningar från maskinkonstruktörer och maskintillverkare och
en fungerande arbetsorganisation med varierade arbetsuppgifter
(Attebrant, Mathiassen & Winkel 1998, s.3).

Håkan Alm adresserar i samma rapport frågor om information
och kommunikation i skogsmaskinarbete (Alm 1998). Alm har främst
studerat skogsmaskinförares perceptuella och kognitiva möjligheter
att tillgodogöra sig information via displayer och varningssystem. Han
drar bland annat slutsatsen att för maskinförarens möjligheter att
tillgodogöra sig information krävs såväl att han känner till vilken
information som är nödvändig och vet var den ska sökas som att han
har möjligheter att tillgodogöra sig och förstå betydelsen av den (Alm
1998, s. 11).

Bland Skogforsks publicerade studier inom arbetsmiljöområdet
kan nämnas Göran Eriksons sammanställning av medicinska orsaker
till belastningsskador, samt tekniska individinriktade och arbetsorga-
nisatoriska åtgärder för att uppnå en förbättrad arbetsmiljö (Erikson
1995). Bland de tekniska åtgärderna uppmärksammar han främst
vibrationernas, arbetsställningens och precisionsrörelsernas betydelse.
Erikson framhåller i sina slutsatser särskilt behovet av individens
fysiska kondition och arbetsteknik, samt behovet av pauser och raster
för återhämtning. Bland de arbetsorganisatoriska åtgärderna betonar
han framförallt betydelsen av arbetsväxling och arbetsutvidgning
inom ett arbetslag, samt vikten av kompetensutveckling och ett
fungerande ledarskap. Eriksson har i en senare enkätstudie som
omfattade 374 skogsentreprenörer kartlagt entreprenörernas hälso-
tillstånd och funnit att såväl belastningsskador som stress ökar bland
gruppen entreprenörer (Erikson 2000). Mer än varannan entreprenör

23 Skriften kallades tidigare Ergonomisk Checklista för Skogsmaskiner och kom
ut i flera utgåvor sedan 1968 fram till 1989. Den gavs ut av Arbetsmiljöinstitutet,
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och SLU/Skogshögskolan.
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uppgav i Erikssons enkät att man under det senaste året drabbats av
belastningsrelaterade besvär, vilket måste ses som en hög siffra24.
Enkäten omfattade även frågor om arbetstider och trivsel och i
rapporten förklaras förekomsten av belastningsbesvär delvis med
psykosociala förhållanden.

Arbetsorganisation och organisationskultur
När det gäller studier av arbetsorganisationens betydelse i skogs-
bruket har tidigare forskning inte riktats mot arbetsmiljöfrågor utan
främst fokuserat på hur organisationen kan bidra till att produktionen
kan effektiviseras. Under senare år har dock arbetsorganisationens
betydelse blivit allt viktigare även ur arbetsmiljöhänseende.

En utvärdering av det så kallade OCH-projektet25, har redovisats i
en rapport från Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen
(Andersson m.fl. 1999). I rapporten konstaterar Andersson att trots
att OCH-projektet har visat positiva resultat bland annat genom att
fler förare arbetar i sammanhållna lag och växlar mellan olika
arbetsuppgifter, så kvarstår problemen med belastningsbesvär hos
vissa grupper. Entreprenörsanställda har, enligt rapporten, mindre
möjligheter till arbetsväxling och arbetsutvidgning än skogs-
bolagsanställda, vilket ses som en bidragande orsak till gruppen
entreprenörsanställdas belastningsbesvär. Vidare framkommer att det
ofta saknas en helhetssyn på arbetsmiljön, att de psykiska och sociala
arbetsförhållandena fortfarande har låg prioritet i skogsbruket och att
det råder en stor obalans mellan förutsättningar och krav i
skogsarbetet (Andersson m.fl. 1999). I en uppföljande rapport från
Arbetsmiljöinspektionen 2002 konstaterar man att utvecklingen på
området är fortsatt negativ och att entreprenörerna på grund av
ekonomiska skäl väljer att inte öka arbetsväxlingen utan övergår till
att köra raka skift, det vill säga utan arbetsväxling (Arbetsmiljöverket
Rapport 2002, s. 7).
I en kvalitativ undersökning av skogsmaskinentreprenörers verksam-
het och framtidsvisioner har Hultåker visat att det finns stora

24 Som jämförelse kan nämnas att i arbetsmiljöverkets statistik för 2005 uppgav
tio procent av alla kvinnor och åtta procent av männen att man upplevt besvär de
senaste 12 månaderna på grund av påfrestande arbetsställningar (Arbetsmiljöverket
2006).

25 OCH-projektet står för ”Arbetsmiljö OCH Produktion” och innebar ett
åtagande hos skogsbruket att utveckla arbetsmilö och produktion för att minska
risken för belastningsbesvär hos maskinförarna. Se till exempel Skogforsk Resultat
nr. 10 (Andersson m.fl. 1999).
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variationer mellan entreprenörerna när det gäller hur man ser på
arbetsmiljöfrågor och vilka typer av arbetsmiljöproblem man lyfter
fram  som  mer  problematiska  än  andra  (Hultåker  2002).  I  studien
lyfter några entreprenörer fram maskinens utformning, andra
ordningen och säkerheten på arbetsplatsen och ytterligare några
menar att det är uppdragsgivarnas dåliga framförhållning som innebär
att det är svårt att planera för ett familjeliv som är det stora
arbetsmiljöproblemet för skogsmaskinentreprenörer. Även ensam-
arbetet och bristen på kontakt med andra i arbetslaget upplevs som
en brist i arbetsmiljön (Hultåker 2002, s. 52 ff). Flertalet av de
entreprenörer som ingår i Hultåkers studie uppger att de bedriver
någon form av systematiskt arbetsmiljöarbete och att de låter det ta
viss tid, även om detta arbete inte sägs prioriteras av dem när de har
mycket att göra (Hultåker 2002). Synen på vad man ska räkna in i
arbetsmiljön i skogen, respektive framhålla för typer av
arbetsmiljöproblem varierar bland de intervjuade entreprenörerna.

Resultaten  av  Hultåkers  studie  har  betydelse  för  hur  jag  närmar
mig frågor om föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete,
då de visar att uppfattningen om vad som kan betraktas som
arbetsmiljöproblem inte är självklart utan varierar mellan olika
aktörer. Det torde även påverka föreställningar och meningsskapande
om hur arbetsmiljöproblem och risker kan och bör hanteras inom
ramen för det skogliga fältet.

Bengt Pontén (1988) pekar i sin forskning redan tidigt på behovet
av bland annat samordnade åtgärder i arbetsmiljöarbetet och på
bristen på samarbete mellan olika organisationer och föreslår ett
program för att på ett systematiskt sätt identifiera och komma till
rätta med arbetsmiljöproblem (Pontén 1988). Pontén har i sin
forskning fortsatt med att studera kulturer i skogsarbete hos såväl
entreprenörer som skogsbolag (Pontén 2000). Intressant för min
studie  är  att  han  i  sin  forskning  identifierar  en  kultur  som  starkt
fokuserar  på  volymer  och  kostnader  och  där  såväl  personal  som
entreprenörer känner oro för framtiden och upplever en stor brist på
långsiktig planering (Pontén 2000). Bland Ponténs slutsatser kan
nämnas att han ser de höga produktionskraven som en pressande
faktor i arbetssituationen och menar att de kan vara ett hinder för ett
fungerande arbetsmiljöarbete.

Liknande resultat presenteras av Hultåker, Bohlin och Gellerstedt
(2003). De frågade entreprenörer, anställda, uppdragsgivare och
maskintillverkare om deras syn på utvecklingsmöjligheter för
avverkningsföretag. Hultåker, Bohlin och Gellerstedt fann stöd för
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att företagen bland annat på grund av organisatoriska faktorer har
problem att utveckla företagen, vilket innebär att arbetsmiljöfrågor
blir nedprioriterade och arbetsmiljön försämras. För min studie är det
intressant att beakta dessa resultat, då de innehåller slutsatser som
indikerar att det skulle kunna finnas en särskild skoglig kultur som
också ger avtryck i organisationskulturerna och därigenom sättet att
se på arbetsmiljö och risker i det dagliga arbetet.

Kulturinriktad skogsforskning
Forskning om skogsarbete där utgångspunkterna i första hand är att
studera  den  skogliga  kulturen  finns  representerad  hos  flera  olika
akademiska ämnen. Den kulturinriktade skogsforskningen spänner
över såväl skoglig arbetshälsa, som skogligt ledarskap och forskning
om skogsarbete och maskulinitet, vilket gör den i högsta grad
intressant för min studie.

Mycket värdefull för min egen förståelse av den skogliga kulturen
och organisationskulturen är till exempel Hugossons avhandling
Constructing cultral patterns from actor´s views on industrial forestry in Sweden
(Hugosson 1999). I avhandlingen, som är baserad på intervjuer av
skogsarbetare, jägmästare och skogliga akademiker, ställer Hugosson
frågan om huruvida det är möjligt att spåra föreställningsmässiga
ramar26 i det svenska industriella skogsbrukets organisatoriska
kontext, hur de i så fall ser ut och varför de har vuxit fram. Hugosson
definierar organisationskulturen som ett mönster av kognitiva och
normativa karaktäristika, som påverkar handling i den organisatoriska
kontexten (Hugosson 1999, s.101), vilket är ett intressant
angreppssätt, även om han inte tar steget fullt ut i diskussionen om
hur detta mönster förmedlas inom och framförallt mellan olika
organisationers kultur.

Hugossons resultat visar att det verkar finnas en observerbar
skoglig  kultur,  som  har  en  stark  orientering  mot  vad  han  kallar
”handling”, och som han har tolkat som att det i kulturen uttrycks en
stark fokusering på prestation (Hugosson 1999, s.182). I studien
ställdes även retrospektiva frågor, varpå Hugosson kunde konstatera
att  de  kulturella  dragen  har  levt  kvar  genom  skogsbranschens
genomgående strukturella och tekniska utveckling, vilket indikerar en
relativ stabilitet i kulturen. Behovet och användningen av de
föreställningsmässiga ramarna menar han beror på att skogsindustrin
hanterar stadiga flöden i en osäker omgivning, vilket gör det

26 Hugosson använder här begreppet frames (Hugosson 1999).
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meningsfullt att styra handlingar genom kulturen snarare än att
detaljstyra (Hugosson 1999, s.185). Hans slutsatser blir att det i
skogsbruket finns ett behov av ett kulturellt ramverk som fungerar
effektivt i hantering av problem som förknippas med prestanda,
vilket också förklarar varför ett sådant ramverk har vuxit fram och
behållit sig relativt stabilt över tid. I hans slutsatser lyfter han frågan
om det kan finnas risker med allt för strikta tolkningsramar, eftersom
det skulle kunna minska möjligheterna till förändring av ramarna,
som kanske skulle visa sig mer värdefullt i det långa loppet.

Även i Johanssons avhandling Skogarnas fria söner. Maskulinitet och
modernitet i norrländskt skogsarbete, (Johansson 1994), belyses kulturella
strukturer och kulturell identitet bland skogsarbetare på ett för min
avhandlings inriktning intressant sätt. I hennes etnologiska studie
betonas två centrala teman i skogsarbetarnas ideologi, frihet och
individualism, vilka Johansson menar är meningsfulla först när de
används  för  att  belysa  skillnader  i  samma  mån  som  likheter
(Johansson 1994, s.165). Johansson använder denna ansats i
avhandlingen och gör en intressant alternativ tolkning av
skogsarbetarkulturen. Hennes slutsats är att kulturen i detta fall bör
ses som ett instrument för konfliktlösning snarare än som en
ordningsskapare. Kulturen blir i detta fall, som Johansson konsta-
terar,  att  betrakta  som  en  sfär  för  möjlig  samlevnad  mellan  olika
grupper och intressen, vilket får konsekvensen att egenskaper som
vaghet och mångtydighet måste finnas i en fungerande kultur.

Både Hugossons och Johanssons slutsatser visar att det är relevant
att tala om en eller flera skogliga kulturer, som omfattas av specifika
föreställningar om arbete i skogen, dess villkor och upplevda
problem. Johanssons analys av den kulturella identiteten är särskilt
intressant i relation till mina frågor om vilka föreställningar om
skogsarbetare och skogsarbetets villkor som uttrycks av
skogsmaskinentreprenörerna själva. Hugossons diskussion om den
starka fokuseringen på prestation ser jag som viktig att beakta i frågor
som rör arbetsmiljökommunikation i skogsmaskinarbete, då hans
avhandling behandlar olika aktörers föreställningar och därigenom
kan ses som en ansats mot ett fältperspektiv snarare än ett
inomorganisatoriskt eller inomprofessionellt.

En tidigare, men näraliggande studie av skogsarbetarkulturer i
tider av stark teknikförändring är Johnny Hjelms avhandling
Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk förändring
(Hjelm 1991). I avhandlingen ställde Hjelm frågor kring hur skogs-
arbetarna upplevde den förändringsprocess som innebar att
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skogsbruket mekaniserades under 1940- och 1950-talen och hur de
agerade i den. Hjelm konstaterar att den tekniska utvecklingen inte
bara förändrade arbetsprocessen och arbetsvillkoren som sådana,
utan att mekaniseringen även förändrade hela den sociala strukturen,
bland annat på bekostnad av jordbruket (Hjelm 1991, s. 257).  Bland
Hjelms slutsatser kan särskilt noteras att den tendens att skogs-
arbetaren själv skall uppmuntras att köpa, äga och underhålla en del
av produktionsmedlen har fortsatt efter den tidsperiod som han
studerade. Nu handlar det dock inte om mindre handredskap som
motorsågar, utan om stora skogsmaskiner. Hjelms beskrivning av hur
hans informanter resonerar kring arbetsmiljö och arbetsvillkor för de
maskinförare som sitter långa arbetspass i maskinerna, samt om
behovet att använda de dyra maskinerna maximalt är aspekter på
teknikutvecklingens påverkan på arbetsmiljön i skogsarbete som jag
har  tagit  med  mig  till  min  undersökning.  Det  verkar  som  om  det
sedan den tekniska förändring som motorsågens intåg i skogsbruket
innebar, inom den skogliga kulturen har uttryckts starka före-
ställningar om produktionsmedlen likaväl som om de som utför själva
arbetsuppgiften.

Min  studies  empiriska  material  är  delvis  hämtat  från  svenska
skogstidskrifter och dagstidningar där skogsarbetaren beskrivs och
föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete uttrycks i
texter  som  finns  tillgängliga  för  alla  aktörer  i  det  skogliga  fält  som
studien  avser.  Därför  är  Brandth  och  Haugens  (2000)  studie  av
beskrivningar av skogsarbetare i en norsk skogstidskrift av stor
relevans  för  min  undersökning.  Analysen  avser  tre  årgångar,  1976,
1986 och 1996, av den norska skogstidskriften ”Skogseiren” och de
konstaterar att beskrivningen av skogsarbetaren/skogsägaren under
den tidsperioden har gått från bilden av den fysiskt starke
machomannen till bilden av den effektive ekonomikunnige företags-
ledaren.  När det gäller skogsarbetarens utveckling från skogshuggare
till företagsledare, menar de att i den studerade enkönade diskursen är
maskulinitet helt för-givet-taget dominerad av män och de visar hur
machomannen inte har ersatts av företagsledaren, utan snarare har
kommit att samexistera som ideal för bilden av skogsarbetaren eller
skogsägaren.

I min studie är jag bland annat intresserad av hur olika aktörer på
det organisatoriska fältet beskriver entreprenören och maskinföraren,
varför  Brandths  och  Haugens  konkluderande  diskussion  om att  det
inte har skett någon förändring utan snarare en komplettering av de
beskrivningar som erbjuds via skogstidskriften under de undersökta
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åren är intressant. En fråga som väcks utifrån deras slutsatser är om
samexistensen av olika  ideal  skulle  kunna innebära  att  det  blivit  mer
komplicerat att orientera sig i de föreställningar som finns i fältet och
som bidrar till  individens meningsskapande, eller om det snarare har
inneburit en större frihet att välja mellan ideal.

Min analys omfattar även annonser för skogsmaskiner, vilket är en
ansats som Brandth utgick från i en annan studie som föregick den
tidigare nämnda (Brandth 1995). I detta arbete undersöktes hur
maskulinitet konstrueras i reklam för traktorer och hur detta har
förändrats i takt med teknikutvecklingen i skogsbranschen. I
slutsatserna betonas att traktorer i reklam verkar vara mycket starkt
sammankopplade med maskulinitet, vilket Brandth visar genom att
peka på hur användandet av traktorn kommunicerar till omgivningen
att föraren är en riktig man, samtidigt som den ideologiskt
konstruerar honom som härskare över naturen (Brandth 1995, s.132).
Även om jag inte i min studie utgår från ett uttalat genus- eller
maskulinitetsperspektiv, så ser jag det som omöjligt att i en så gott
som  enkönad  yrkesgrupp  bortse  från  dessa  aspekter  av
arbetsmiljökommunikation i ett skogligt fält. Brandths slutsatser ger
mig en indikation på att maskulinitet skulle kunna ha betydelse även
för föreställningar som rör sig kring arbetsmiljö och risker i
skogsarbete.

En organisatorisk dimension av riskkommunikation
Riskkommunikation definierades av amerikanska National Research
Council (1989) på följande sätt: riskkommunikation på följande sätt:

Risk Communication is an interactive process of exchange of information
and opinion among individuals, groups and institutions; often involves
multiple messages about the nature of risk or expressing concerns, opinions
or reactions to risk messages or to legal or institutional arrangements for
risk management. (National Research Council 1989, s. 321)

I denna definition betonas riskkommunikationsprocessens interaktiva
natur. Riskkommunikation kan dessutom sättas i relation till
organisationers kommunikation och omfattar även kommunikation
mellan aktörer i ett organisatoriskt fält. Definitionen täcker dessutom
in olika dimensioner av själva riskbudskapet och uppmärksammar att
det ofta handlar om många budskap snarare än ett enda. Slutligen kan
man med denna definition se riskkommunikationen som en viktig del
i  vad  man  brukar  kalla  risk  management,  det  vill  säga  hur  man  på
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myndighets- eller företagsledningsnivå hanterar frågor om risker,
vilket ytterligare problematiserar tanken om det organisatoriska fältets
betydelse. För min studie ser jag i första hand möjligheten att göra
kopplingar mellan riskkommunikation och organisationers kommu-
nikation som viktigt, samt att organisationers kommunikation även
omfattas av kommunikation i ett organisatoriskt fält. Denna
definition av riskkommunikation blir i min studie ett sätt att betona
den organisatoriska dimensionen av riskkommunikationen och att det
handlar om såväl information som uppfattningar och reaktioner hos
såväl  individer  som  grupper  och  institutioner.  Det  är  dock  den
organisatoriska dimensionen av riskkommunikation som är särskilt
intressant för min avhandling.

Genom bland annat massmediernas ökade betydelse som
informationsförmedlare (Flodin 1993), har risker blivit allt mer
synliga för allmänheten och därigenom ett mer aktivt forsknings-
område (jfr Drottz-Sjöberg 1991). En annan förklaring till det ökade
intresset för riskkommunikationsforskning ges av Löfstedt, som
menar att det inte var förrän i mitten av 1980-talet som de teoretiska
resultaten från riskperceptionsforskningen började tas tillvara
(Löfstedt 2000, s. 34).

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen har jag identifierat
tre övergripande grupper av forskningsansatser som är relaterade till
riskkommunikation. De tre grupperna är medieinriktad riskkommu-
nikation, riskkommunikationskampanjer och opinionsbildning, samt
vad man kan kalla en organisatorisk dimension av riskkommunika-
tion. I begreppet arbetsmiljökommunikation inryms alla tre ansatser,
då denna enligt min tidigare definition behandlar såväl planerad som
oplanerad, extern som intern kommunikation om arbetsmiljö. Min
studie  har  dock  huvudsakligt  fokus  på  den  organisatoriska  dimen-
sionen av riskkommunikation, varför jag här vill betona denna ansats.

Forskning om riskkommunikation som utgår mer specifikt från
den organisatoriska dimensionen tar ofta sin utgångspunkt i PR- eller
organisationsteorier. Enligt en avhandling skriven av Mats Eriksson
(2003), Från ingenjörskonst till informatörskonst, har denna inriktning
under senare år börjat bryta mark inom riskkommunikationsforsk-
ningen (Eriksson 2003, s.25). Eriksson har studerat hur PR och
riskkommunikation i företag har förändrats utifrån en fallstudie av
fyra företag med ”allmänfarlig” verksamhet. Han kritiserar risk-
kommunikationsforskningen för att inte ta hänsyn till det
organisatoriska perspektivet och för in Grunigs PR-koncept som
teoretisk referensram i den medie- och kommunikationsvetenskapliga
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forskningen. Grunigs PR-koncept utgår från synen på Public
Relations som en ledningsuppgift för att hantera kommunikation
mellan en organisation och dess omgivning (jfr Grunig & Dozier
2002).  Eriksson hittar betydande skillnader i de organisatoriska
förutsättningarna för riskkommunikation, samt att riskkommu-
nikationen påverkas av kulturella villkor i de olika organisationerna
(2003, s.223). Erikssons slutsatser är att det organisatoriska
perspektivet på riskkommunikation är ett fruktbart komplement till
andra, mer perceptionsinriktade perspektiv, för att förstå
riskkommunikation, även om han finner svagheter och oklarheter i
Grunigs teoretiska koncept och föreslår i sin diskussion en mer
fördjupad symbolisk ansats än vad Grunigs PR-teori innehåller
(Eriksson 2003, s.233).

Det verkar som om den organisatoriska dimensionen har börjat
växa fram som ett alternativ, eller komplement, till den traditionella
riskkommunikationsforskningen. Man kan, enligt Sandman, prata om
ett organisatoriskt stadium, vilket innebär att organisationer som inte
har nått önskade effekter med sin riskkommunikation nu har börjat
söka orsaker till den misslyckade kommunikationen inne i
organisationerna i stället för som tidigare utanför dem (Sandman
1993). Chess, har studerat organisatoriskt lärande i samband med
riskkommunikation och föreslår i sina slutsatser fördjupade
organisationsteoretiska studier i forskning om riskkommunikation för
att fånga sådana aspekter (Chess 2001, s 186 ff.). Jag håller med såväl
Eriksson som Chess om att det finns aspekter av organisatoriska
föreställningar som skulle kunna ge ytterligare kunskap till forskning
om riskkommunikation i organisationer. Det symboliska perspektiv
som  Eriksson  efterlyser  är  centralt  i  min  avhandling.  Jag  ser
meningsskapandet i fältet som uppbyggt genom symboler och
gemensamma föreställningar, som konstrueras genom social
interaktion inom det organisatoriska fältet. Den organisatoriska
dimensionen av riskkommunikation innebär för mig att beakta
aspekter av hur dessa föreställningar förhandlas och omförhandlas i
ett organisatoriskt fält och hur detta påverkar såväl individens som
det fältrelaterade meningsskapandet om risker i arbetsmiljön.

Meningsskapande i organisationer
Slutligen ger jag exempel från de senaste årens svenska avhandlingar
inom området organisationskommunikation, som utgår från ett
meningsskapandeperspektiv. Avsikten är att visa bredden i de studier
som har genomförts inom det medie- och kommunikationsveten-
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skapliga fältet med några exempel från näraliggande områden,
eftersom kommunikation i organisationer har studerats även av
forskare från andra discipliner (jfr Jones m.fl. 2004, s. 723).

Catrin Johanssons avhandling från 2003, s. Visioner och verkligheter.
Kommunikationen om företagets strategi, där hon studerar kommunikation
om mål, visioner och strategier i ett företag, är en studie av
meningsskapande i organisationer. Hon följer kommunikationen om
strategier från företagsledning till de anställda genom att analysera
strategi- och styrdokument och genom att kombinera observationer
av  möten  med  intervjuer  och  samtal  med  chefer  på  olika  nivåer.  I
Johanssons studie framkommer bland annat att många av cheferna
ger uttryck för en ”överföringssyn” på kommunikation, vilket innebär
att de underskattar problemen i kommunikationsprocessen och inte
förstår att konstruktionen av mening och innehåll sker kontinuerligt i
kommunikationen. Eftersom tolkningen av mål som har diskuterats
mycket  under  mötena  är  de  som  är  mest  samstämmiga  drar  hon
slutsatsen att det krävs att strategin diskuteras vid möten för att
chefer och anställda ska utveckla en gemensam förståelse av den
(Johansson 2003).

Johanssons avhandling visar bland annat på att meningsskapande
kring ett fenomen i en organisation inte nödvändigtvis sker vid den
tid och plats som tilldelats uppifrån för möten som haft till syfte att
skapa mening och innehåll. Meningsskapande är istället någonting
som sker kontinuerligt och i samspel med andra. Överfört på min
studie kan Johanssons resultat betyda att de kommunikativa
handlingar som entreprenörerna och maskinförarna kontinuerligt
engagerar sig i inom det organisatoriska fältet, kan vara en källa till
meningsskapande även vid andra tidpunkter än när social interaktion
mellan aktörerna är planerade och har direkt syfte att skapa mening.

En annan studie av organisationers kommunikation som utgår
från ett meningsskapandeperspektiv är Charlotte Simonssons Den
kommunikativa utmaningen. En studie av kommunikationen mellan chef och
medarbetare i en modern organisation (Simonsson 2002). Simonsson
studerar kommunikationen mellan chef och medarbetare och
fokuserar på teorier om meningsskapande och dialog med chefen
som kommunikatör (Simonsson 2002). Simonsson menar att
relationen mellan chef och medarbetare aldrig kan bli fullständigt
symmetrisk, eftersom chefen har rollen som påverkare. För min
studie väcker Simonssons resultat frågor om huruvida det även finns
en obalans mellan entreprenörer och maskinförare eller mellan andra
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aktörer i det organisatoriska fältet, som kan vara av betydelse för vilka
föreställningar som får tolkningsföreträde i fältet.

Både  Cynthia  Jimes  (2005)  och  Mats  Heide  (2002),  har  en
socialkonstruktionistisk syn på organisationer och kommunikation i
sina avhandlingar. Jag ansluter mig till tanken att meningsskapande
handlar om att konstruera en social verklighet (Dahlgren 1998) och
ser aktörernas förhållningssätt till arbetsmiljön och riskerna i
skogsarbetet som viktigare än arbetsmiljön i sig. Jimes och Heide
betonar dessutom samtalens betydelse i kommunikationsprocessen
och för därigenom in den etnometodologiska samtalsforskningen i
medie- och kommunikationsvetenskapen. Heide utgår från ett
sociokulturellt perspektiv på lärande i sin avhandling Intranät – en ny
arena för kommunikation och lärande, där han visar på den nära relationen
mellan kommunikation och lärande och drar slutsatsen att samtal är
det viktigaste mediet för människors lärande (Heide 2002). Jimes
lyfter i sin avhandling, Communication as structuration. Viewing learning
through the lens of communication, fram  begreppen  lokala  samtal  och
förhandlingar om texter för att förklara relationen mellan
kommunikation och lärande. Jimes ser vardagssamtalen som viktiga
meningsskapande processer för organisationens lärande (Jimes 2005).
Jag studerar inte specifikt lärande utifrån ett lärandebegrepp, men
menar att det finns stora likheter mellan Heides lärandebegrepp och
vad jag ser som skogsarbetarnas meningsskapande om sin
arbetsmiljö, i syfte att hantera sin organisatoriska verklighet på ett ur
arbetsmiljöaspekt vettigt sätt. I denna process betraktar jag, i likhet
med Heide, samtal som viktiga medier och betraktar, förutom fysiska
samtal mellan individer, även skogsarbetarnas processer av
förhandling mellan sin egen referensram och de föreställningar om
arbetsmiljön  de  möter  i  fältet  som  en  slags  samtal.  Liksom  Jimes
ställer jag mig i avhandlingen frågor kring vardagssamtalens betydelse
som  meningsskapande  processer.  Då  det  är  svårt  att  studera
vardagssamtal i situationer av ensamarbete, som skogsarbete ofta är,
har jag dock valt att betrakta andra typer av kommunikation som
skogsarbetarna engagerar sig i som en slags vardagliga samtal om
arbetsmiljö och risker i arbetet.
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Teoretiska perspektiv
I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska antaganden som ligger till
grund för avhandlingen. Jag utgår från två teoretiska perspektiv som
tillsammans belyser olika dimensioner av studiens problemställning.
De två perspektiven, meningsskapandeperspektivet, respektive det
institutionella perspektivet bildar den teoretiska referensram som jag
använder i avhandlingen för att analysera arbetsmiljökommunikation i
det studerade organisatoriska fältet.

För  det  första  utgår  jag  från  Karl  E.  Weicks
meningsskapandeperspektiv på organisationers kommunikation. Det
innebär att jag ser människan i organisationen som en tolkande och
konstruerande aktör, som skapar betydelser i socialt samspel och
interaktioner med andra. Weick, som är organisationspsykolog, har
haft en stor betydelse för utvecklingen av organisationskommunika-
tionsfältet (jfr Taylor m.fl. 2001, Heide 2002). Weick var till exempel
en  av  de  första  att  lyfta  fram  kommunikationens  betydelse  i
organisationer genom att hävda att kommunikationen istället för att
vara ett medel för koordinering av organisationens aktiviteter i själva
verket är organiserandets kärna (Weick 1979, se även Czarniawska
2005).

För  det  andra  är  min  syn  på  hur  idéer  och  föreställningar  sprids
mellan aktörer i en organisatorisk miljö inspirerad av den
nyinstitutionella organisationsteorin27. I denna skolbildning, som förklarar
organisationers struktur och organisatoriska aktörers handlingar
utifrån rådande normer och värderingar (Johansson 2002, s.17), är
begreppet organisatoriskt fält centralt (Johansson 2002, s. 44). Detta
begrepp är också centralt för min avhandling, eftersom det medger en
vidgning av analysen från den enskilda organisationen till att omfatta
grupperingar av organisationer som binds samman genom
gemensamma föreställningar om verksamheten. I avhandlingen utgör
det organisatoriska fältet den analytiska kontext där
empiriinsamlingen har skett.

Ett meningsskapandeperspektiv på organisationers
kommunikation
Meningsskapande betyder i generell mening att människor skapar
ordning och kontroll i sina liv. Att skapa mening beskrivs ofta som en

27 För en omfattande genomgång över denna teoribildning, se Johansson (2002).
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individs reflekterande i syfte att skapa en ordning som är förståelig
för henne (Ericson 1998). Thomas, Clark och Gioia beskriver
meningsskapande som en social aktivitet med ett tydligt syfte att leda
till handling, eller närmare bestämt en interaktion som syftar till att
söka information, tillskriva meningar och agera. (Thomas, Clark &
Gioia, 1993). Frågan om hur individen i det sociala sammanhanget
interagerar i meningsskapandeprocesser blir därigenom central.

Weicks teorier om organiserande och meningsskapande (se till
exempel Weick 1979, 1983, 1995, 2001), har haft stor betydelse för
utvecklingen av såväl organisationsforskningen i stort som
organisationskommunikationsfältet (Taylor 2001, Heide 2002). Weick
introducerade i The Social Psychology of Organizing begreppet
organisering (organizing), som han lyfter fram som ett sätt att förflytta
fokus för organisationsanalysen från den fysiska organisationen till
organiseringsprocessen i sig (Weick 1979). I organiseringsbegreppet
betonas kommunikationens betydelse genom att Weick mer eller
mindre sätter likhetstecken mellan organisation och kommunikation
och lyfter fram det processuella och ständigt pågående snarare än
organisationens mer traditionellt fasta och strukturella kännetecken.
Det innebär att kommunikation är en av organisationens
huvudaktiviteter, eller i själva verket en förutsättning för att en
organisation överhuvudtaget ska kunna sägas existera:

If the communication activity stops, the organization disappears. If the
communication activity becomes confused, the organization begins to
malfunction. These outcomings are unsurprising because the
communication activity is the organization (Weick 1995, s. 75).

Weicks syn på organisationens relation till kommunikationen lyfter
fram organiserandets sociala och kommunikativa aspekter.  Genom
att fokus förflyttas från den fysiska organisationen blir det han kallar
organiserande en pågående process som drivs vidare genom
individers försök att skapa ordning och någon slags rationell mening i
det som händer omkring dem (Weick 1979).
Weick  närmar  sig  i The Social Psychology of Organizing (Weick 1979),
frågan om meningsskapande i organisationer från en social-
psykologisk utgångspunkt, vilket innebär att han ser individers sociala
beteende i organisationer som påverkade av såväl individfaktorer som
faktorer i den sociala omgivningen. I detta betydelsefulla verk
presenterade han en för den tiden helt motsatt syn på relationen
mellan organisationen och dess omgivning än vad traditionella
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organisationsmodeller dittills haft. Weick utvecklade system-
teoretikerna Katz och Kahns (1966) syn på organisationer som öppna
system, mellan vilka resurser och information flödar.

Weicks organiseringsteori handlar i likhet med Katz och Kahns
organisationsteori om flöden i organisationens omgivning, men han
betraktar vare sig omgivningen eller flödena som fysiska, utan i första
hand bestående av information som organisationsmedlemmarna
reagerar  på,  tolkar  och  tilldelar  mening  (Weick  1979).
Organisationsmedlemmarna skapar på så sätt en social verklighet
genom det sätt de interagerar med och skapar mening i informationen
i omgivningen (Choo 2006). Weick menar att meningsskapande är ett
sätt att genom interaktion skapa ordning och kontroll och hantera
osäkerheter i omgivningen (Weick 1979).

I utvecklingen av meningsskapandebegreppet framhåller Weick att
meningsskapande inte kan betraktas som ren tolkning av information,
eftersom han ser att skapa mening som en aktiv process medan
tolkning går ut på att förstå den mening som skapats (Weick 1995, s.
13). Begreppet får därför inte ses som en metafor för tolkning, utan
måste förstås i sin enklaste betydelse ”the making of sense” (Weick 1995,
s. 4).

  Meningsskapande genereras när människor aktivt interagerar
med  den  aktivitet  som tolkas  (Weick  1995,  s.  13),  vilket  innebär  en
hög engagemangsnivå eftersom meningsskapandet måste sägas föregå
själva tolkningen (Weick 1995, s. 14). Denna syn på meningsskapande
innebär att den sätts i relation till såväl individers som organisationers
handlande. När människor i samma organisation skapar en gemensam
social verklighet genom processer av meningsskapande blir den alltså
också att betrakta som organisationens verklighet (Boyce 1995).

Weick beskriver sju egenskaper hos meningsskapande som skiljer
det från närliggande processer som tolkning, attribution och
förståelse (Weick 1995, s. 17): (1) Grounded in identity construction; (2)
Retrospective; (3) Enactive of sensible environments; (4) Social; (5) Ongoing; (6)
Focused on end by extracted cues; och (7) Driven by plausability rather than
accuracy. Jag ska ge en kort beskrivning av hur jag uppfattar menings-
skapande utifrån Weicks beskrivna egenskaper:

Meningsskapande är grundat i identitetskonstruktion

Meningsskapande innebär alltid att det finns en meningsskapare
(Weick  1995,  s.18).  Processen  att  skapa  mening  torde  alltså  vara
beroende  av  vem  meningsskaparen  är.  Samtidigt  menar  Weick  att
man inte kan se individens agerande som enskilt, eftersom identiteter
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konstitueras och omdefinieras genom interaktion med andra (ibid. s.
20). Det betyder att individen skapar mening kring händelser genom
att ställa dem i relation till det egna jaget eller snarare det jag som blir
till i interaktion med omgivningen (ibid. s.24). Betydelsen av en
situation  eller  händelse  kan  därför  tolkas  och  omtolkas  utifrån  vad
situationen betyder för den person jag har blivit genom att befinna
mig i processen, snarare än genom vad som faktiskt pågår.

Meningsskapande är retrospektivt

Människor kan bara skapa mening i sådant som har hänt, inte i sådant
som  händer  i  detta  nu  (ibid.  s.  24).  Tillbakablickandet  är  en
reflekterande aktivitet där meningsskaparen uppmärksammas på och
påverkas av händelser som redan har ägt rum. För att förklara
processen jämför Weick den med att en ljusstråle riktas bakåt från en
specifik punkt i nutiden och definierar utvalda delar av gjorda
erfarenheter (ibid. s. 26). Det huvudsakliga problemet i processen är
den tvetydighet som meningsskaparen ställs inför, inte osäkerheten.
Vad som behövs är därför oftast inte mer information, utan istället
ett stärkande av värderingar och prioriteringar om vad som är
meningsfullt i de erfarenheter man har haft.

Meningsskapande innebär ett medskapande av omgivningen

Nyckelordet för Weicks analys av den aktiva delen av
meningsskapande är enactment,  vilket  jag  kallar  medskapande.  Ett
medskapande innebär att människor aktivt producerar den omgivning
de befinner sig i (ibid. s. 30). Weick lyfter fram att medskapandet
handlar  om  faktiska  handlingar  i  världen  och  inte  om  hur  vi  före-
ställer oss världen (ibid. s. 36). Genom att utföra en bestämd aktivitet
är vi alltså en del av omgivningen där aktiviteten definieras och
förändras. Weicks syn på medskapandets betydelse antyder att
handling är en förutsättning för meningsskapandeprocessen.
Kommunikation kan också vara en handling. Genom till exempel
själva handlingen att uttala någonting blir det möjligt att betrakta
uttalandet retrospektivt och därigenom skapa mening kring det (ibid.
s. 30).

Meningsskapande är en social process

Även om Weick ser meningsskapande som en individuell process,
sker den hela tiden i ett socialt sammanhang och i kommunikation
med och relation till andra människors meningsskapande ”Sensemaking
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emphazises that people try to make things rationally accountable to themselves and
others” (Weick 1993, s. 635). Som meningsskapare förhåller vi oss hela
tiden till andras reaktioner genom direkta samtal med andra, genom
att  ta  del  av  kommunikation  av  olika  slag  och  genom  den  rådande
organisationsdiskursen.

Meningsskapande är en pågående process

Meningsskapande har ingen början och inget slut, utan är ett ständigt
flöde  av  aktiviteter  där  människor  ständigt  befinner  sig  i  mitten  av
någonting som blir någonting först när samma människor fokuserar
på  det  förflutna  vid  något  senare  tillfälle  (Weick  1995,  s.  43).  Det
innebär att flödet i sig egentligen kan ses som det enda konstanta i
meningsskapandet. För att förstå meningsskapande måste man därför
förstå hur människor plockar ut särskilda ögonblick och
referenspunkter från flödet (ibid.).

Meningsskapande struktureras genom riktad uppmärksamhet

Weicks begrepp extracted cues, (Weick 1995, s.49), tolkar jag som en
slags isolerade referenspunkter, från vilka idéer kan länkas i
meningsbärande nätverk. Dessa referenspunkter kan betraktas som
enkla, välkända strukturer som människor använder för att skapa
mening om vad som händer (ibid. s.50). Vad som blir en referens-
punkt beror på kontexten, som påverkar såväl vad som väljs ut från
början som tolkningen av den utvalda referenspunkten. Grunden för
handling skapas genom referenspunkterna, vilka alltså kan framkalla
handling så länge de innehåller kognitiva strukturer som människor
reagerar på (ibid.).

Meningsskapande bygger på rimliga tolkningar snarare än exakta
Beslutsfattande i organisationer baseras snarare på vad man kan kalla
ett slags trovärdigt resonemang än på en rationell logisk-deduktiv
process. Resonemangen behöver inte vara korrekta så länge de är
trovärdiga. Weick menar att det är den goda historien som är viktigast
för meningsskapandet. En god historia som håller samman vitt skilda
element tillräckligt länge för att ge vägledning för handling, är
tillräckligt trovärdig för att människor ska kunna se tillbaka och skapa
mening i handlingsförloppet och engagerar tillräckligt mycket för att
människor ska delta och interagera i meningsskapandeprocessen
(Weick 1995,  s.61).  Man kan säga att  de goda historierna är  en slags
schablonmallar som har skapats genom tidigare meningsskapande-
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processer och som erbjuder en meningsfull omgivning där
medskapande och handling är möjlig.

Weicks antaganden om meningsskapandets egenskaper visar att
hans meningsskapandebegrepp ligger nära socialkonstruktionismens
grundantaganden. I det socialkonstruktionistiska perspektivet tar
forskaren sin utgångspunkt i uppfattningen att konstruktionen av
verkligheten är ett resultat av människors sociala interaktioner
(Wenneberg 2001, Sandberg 1999, Burr 1995, Berger & Luckman
1987). Språkanvändningen ses som en central, social handling,
eftersom det är genom kommunikation med andra som vi människor
tillskriver verkligheten en viss ordning (Gergen 1999).

Kommunikationsinnehållet kan alltså inte sägas vara statiskt och
spridas  från  en  del  av  organisationen  som  har  till  exempel  kunskap
om arbetsmiljörisker till en del som inte har det, utan innehållet och
därigenom grunden för meningsskapandet, är någonting som
organisationsmedlemmarna skapar tillsammans i en gemensam
konstruktionsprocess (jfr Sandberg 1999).

I avhandlingen använder jag begreppet meningsskapande för att
belysa såväl individens strävan att skapa ordning och kontroll i
förhållande till risker i sin arbetsmiljö och som en beteckning för det
kollektiva meningsskapandet i ett organisatoriskt fält. Eftersom
Weicks meningsskapandeteori främst betonar individens menings-
skapande, om än som social process, är det nödvändigt att även mer
specifikt belysa en organisatorisk aspekt på mitt problemområde.
Detta har jag gjort genom att från den institutionella
organisationsteorin föra in begreppet organisatoriskt fält i min
referensram. I nästa avsnitt beskriver jag kort den nyinstitutionella
organisationsteorin och hur det organisatoriska fältet kan ses som en
institutionell arena för meningsskapandeprocesser och som den
informationsomgivning Weick menar är grunden för det organisa-
toriska meningsskapandet (Weick 1995, s. 30 f).

Ett organisatoriskt fält som arena för kommunikation
och meningsskapande
Begreppet organisatoriskt fält, som kommer från det nyinstitutionella
perspektivet, utgör en viktig del av avhandlingens teoretiska ramverk,
varför jag beskriver det mer noggrant efter att först ha dröjt vid mer
övergripande kännetecken i det nyinstitutionella perspektivet. Huvud-
tesen är att organisationer ses som såväl påverkade av som påverk-
ande på sin omgivning. Detta kan ses i kontrast till en tidigare syn på
organisationer som målinriktade och från det omgivande samhället
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mer eller mindre avskurna enheter (Johansson 2002). Det nyinstitu-
tionella perspektivet har hittills främst använts inom den företags-
ekonomiskt eller sociologiskt inriktade organisationsforskningen.
Dess betoning av kognitiva förklaringsfaktorer och av frågor om
legitimitet och idéspridning gör dock att jag ser perspektivet som i
högsta grad inspirerande för studier av organisationers kommu-
nikation inom medie- och kommunikationsvetenskapen.

I tidigare organisationsteorier har organisationen setts som ett
tämligen slutet och rationellt system, där organisationers strukturer
har antagits vara optimerade för att uppnå i förväg specificerade mål
(Weber 1983, Fayol 1949, Taylor 1911). Den så kallade Human
Relationsskolan, som representeras av teoretiker som Abraham
Maslow, Douglas McGregor och Frederick Herzberg, förde från
slutet av 1930-talet in tankar om mänskliga behov och
motivationsfaktorer i organisationsstudier (Maslow 1954, McGregor
1960, Herzberg 1966). De berörde därigenom för första gången den
sociala miljöns påverkan på organisationens struktur, något som har
haft betydelse för studier av organisationer sedan dess. Organisa-
tioners samspel med omgivningen började mot slutet av 1960-talet
väcka ett allt större intresse hos organisationsforskare. Man började
nu betrakta organisationer som inte bara beroende av omgivningen
för sin operationella överlevnad, utan sammanlänkad med den på ett
såväl materiellt som politiskt och kulturellt plan.

Synen på relationen mellan en organisation och dess omgivning
har sedan Katz & Kahn (1966) introducerade systemtänkandet i
organisationsteorin fått en avgörande betydelse för hur vi betraktar
flöden av material och information mellan organisationer och mellan
en organisation och dess omgivning. Samspelets natur ser dock olika
ut beroende på vilket perspektiv forskaren har utgått från. Thompson
tilldelar omgivningen en nyckelroll i boken ”Organizations in Action.
Social Science Bases of Administrative Theory”, som kan ses som ett
tidigt arbete inom det så kallade resursberoendeperspektivet
(Thompson 1988). Thompson diskuterar här hur organisationer
försöker lösa problemet med osäkerhet genom att agera gentemot
omgivningen med antingen avskärmande och dämpande strategier
som minskar organisationens beroende av sin omgivning, eller genom
interaktiva strategier som ökar omgivningens beroende av
organisationen. Teorier som betonar dominerande gruppers påverkan
har därefter ytterligare utvecklat tanken om organisationers
strategiska agerande gentemot sin omgivning genom att studera de
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maktresurser som organisationen är beroende av och har tillgång till
(jfr Pfeffer & Salancik 1978).

Omgivningens påverkan på organisationen är alltså inte någonting
nytt för organisationsforskningen. Det som kan sägas vara ”det nya”
med nyinstitutionalismen är betoningen av de institutionella
restriktioner som organisationer möter, samt den betydelse det har
för organisatorisk handling (Lindqvist 2000). I det nyinstitutionella
perspektivet förskjuts fokus från handling som baseras på rationella
antaganden som sker inne i organisationen till att istället
problematisera hur organisationers handlingar påverkas genom deras
syn på sig själva, som definieras utifrån någon slags utomstående
kollektiv  syn på vad som är  acceptabelt  och godtagbart  i  det  sociala
sammanhanget. Det betyder att inplaceringen av organisationen i ett
specifikt socialt sammanhang, där verklighetsdefinitioner påverkar
organisationens handlingar, kommer i fokus för analysen på ett
mycket påtagligt sätt.

Relationen mellan organisationen och det omgivande samhället är
av en så intim karaktär att organisationen är mer än påverkad av sin
omgivning  –  den  är  genomsyrad  av  den.  Meyer,  Boli  och  Thomas
(1994, s. 28) menar att den enskilda organisationen inte bara påverkas
av sin omgivning utan att omgivningen konstruerar och återskapar
organisationer, vilket pekar på den institutionella omgivningens
betydelse för såväl legitimitet som organisatoriskt handlingsmönster.
Inom den sociologiskt inriktade organisationsanalysen betraktas
nyinstitutiona-lismen numera som en etablerad skolbildning
(Johansson 2002, s.17). Det finns dock ingen enighet om vare sig
definition av institutions-begreppet, om vad som kännetecknar en
institution eller hur man ska studera en sådan (se t ex Johansson
2002, s.17, Grape 2001, s.25, Lindqvist 2000, s.85).
Eftersom begreppet institution är centralt är det nödvändigt att dröja
ett slag vid det. Med ett nyinstitutionellt perspektiv blir, enligt Scott
(2001, 1994,  1991, 1987), tre typer av element i det organisatoriska
livet särskilt intressanta att studera. Den första typen är kognitiva
element, vilka består av representerande och konstituerande regler
samt meningsbärande system. De kognitiva elementen, eller
strukturerna, ger tillsammans med de normativa elementen, vilka består
av normer och regulativa mekanismer, stabilitet och mening till
socialt beteende i organisationer. I Scotts definition av
institutionsbegreppet ingår de kognitiva och normativa elementen
tillsammans med de regulativa strukturerna i vad han i en bred definition
har kallat ”institutionens tre pelare” (Scott 1995, s.33):
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Institutions consists of cognitive, normative and regulative structures and
activities that provide stability and meaning to social behaviour. (Scott
1995, s.33)

Den relativa betoningen av elementens betydelse kan även sägas
utgöra ett sätt att skilja mellan forskares olika synsätt på institutioner
och deras betydelse i analyser av olika fenomen i organisationer (se t
ex Johansson 2002, s.17). De forskare som i första hand tar fasta på
de regulativa elementen intresserar sig främst för de explicit
reglerande  företeelserna  i  organisatoriskt  liv,  det  vill  säga  studier  av
formella regler och sanktioner som styr beteenden. Utifrån
perspektivet att institutioner är uppbyggda av normativa element blir
istället basen för institutionen föreställningar om vilka mål som bör
eftersträvas och vilka medel som är legitima för att uppnå dessa mål
och forskarens antaganden om forskningsobjektet utgår från det. I
det fall man menar att institutionen vilar på en helt och håller
kognitiv bas, ses de sociala aktörernas handlingar som grundade i att
de följer vissa för-givet-taganden, som inte ifrågasätts eller ens kan
föreställa sig att handla på ett annat sätt och forskarens intresse
inriktas  mot  att  identifiera  och  analysera  dessa  handlingar  och  dess
underliggande antaganden.

Scotts makroinriktade perspektiv har dock kritiserats för att inte
erbjuda förklaringar på varför det finns skillnader mellan olika
organisationer som finns i ganska lika institutionella omgivningar
(Zucker 1991, s.104). Ett sätt att förklara skillnaderna kan då vara att
analysera institutionaliseringen som process. Ett annat sätt kan vara
att  söka  urskilja  vad  Friedland  &  Alford  (1991,  s.248),  kallar  olika
institutionella ordningar, som antas ha en särskild logik, tillämpningar
och symboliska egenheter som skapar vissa principer för organisering.
Genom motstridigheter i dessa ordningar detta kan institutioner
också vara motstridiga och göra ett flertal handlingsmöjligheter
tillgängliga för såväl individer som organisationer (Friedland & Alford
1991, s.232). Här finns alltså en problematisk konflikt mellan de
gränser som sätts av institutioner, och det samtidiga valutrymmet som
finns (Friedland & Alford 1991, s.251).

Meyer,  Boli  &  Thomas  (1994,  s.10),  tar  sin  utgångspunkt  i  de
kognitiva elementen och de kulturella regler som ger kollektiv mening
åt  specifika  enheter  och  som  placerar  in  dem  i  ett  större
sammanhang. Institutionalisering är analogt med detta den process
genom vilken givna uppsättningar av enheter och mönster av
aktiviteter blir normativt och kognitivt sammanhållna och genom
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detta blir för-givet-tagna som antingen lagar, vanor eller
kunskapssystem:

Institutionalization in this usage, is the process by which a given set of
units and patterns of activities come to be normatively and cognitively held
in place, and practically taken for granted as lawful. Whether as a matter
of formal law, custom, or knowledge (Meyer,  Boli  & Thomas 1994,
s.10).

I skogsindustrin har de senaste decennierna entreprenadsystemet
blivit ett allt mer utbrett system för arbetets organiserande. Den
institutionaliseringsprocess som har lett fram till dagens system kan
sägas vara påverkad av såväl normer som kognitiva synsätt.

I en studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella
betingelser, uppmärksammade Müllern & Östergren problemet med
att den enskilda organisationen och aktörerna i den riskerar att hamna
i bakgrunden om fokus läggs på institutionen som sådan. (Müllern &
Östergren 1995). Med deras bredare fokus handlar institutionali-
seringen i första hand om varifrån idéerna kommer, hur de sprids och
vilka politiska krafter som formar föreställningarna i fältet. Müllern
och Östergren menar att institutioner är en form av stabila
beteendemönster och system av föreställningar och beskriver en
institution som ett:

självreproducerande, regelliknande system av föreställningar som fungerar
inom ramen för ett organisatoriskt fält och som påverkar praxis i detta
fält (Müllern & Östergren 1995, s.107).

Med stöd i denna definition kan man se institutionen som ett formellt
eller informellt regelsystem som påverkar individer eller grupper i
deras handlande och som berör såväl organisationens struktur som de
värderingar, erfarenheter och kunskaper som sprids i det
organisatoriska fältet (Müllern & Östergren 1995). Institutionen som
sådan  blir  då  mindre  intressant  än  det  sätt  på  vilket  den  kan  sägas
reproducera handlingar som blir för-givet-tagna i det fält där den
institutionaliserade processen sker. På samma sätt kan man säga att
den enskilda organisationens gränser är mindre intressant än fältet
som sådant. Även om Müllern och Östergren inte utvecklar
resonemanget ytterligare, närmar de sig en mer kritisk inriktning inom
nyinstitutionalismen där frågor om makt och intressekamp blir
intressanta. Ett uttalat maktperspektiv är annars tämligen frånvarande
i den svenska nyinstitutionellt inspirerade företagsekonomiska och
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sociologiska forskningen (Johansson 2002), vilket kan te sig märkligt
med tanke på att perspektivet ofta används för att förklara
idéspridning och organisationsförändring, det vill säga processer som
inte sällan beaktar just maktrelationer. Grape uppmärksammar i sin
avhandling från 2001 dessa brister hos den kognitivt och normativt
inspirerade nyinstitutionalismen (Grape 2001), och menar att ett mer
aktörsinriktat perspektiv krävs för att kunna värdera maktens
episodiska och strategiska innehåll (Grape 2001, s. 30)28.

Den nyinstitutionella organisationsteorin tenderar att se på själva
institutionaliseringen som interorganisatorisk, det vill säga att den
sker på en nivå ovanför den enskilda organisationen (Johansson 2002,
s.25). Enskilda organisationer ses alltså inte som organiska helheter
utan som löst kopplade uppsättningar av standardiserade element
som tillsammans bildar ett så kallat organisatoriskt fält. Det är alltså
inom fältet som organisationsformer, regler och idéer institutio-
naliseras och sprids och inte mellan enskilda organisationer, vilket får
till  följd  en  ökad  likriktning  och  minskad  mångfald  i  fältet  när  det
gäller såväl organisationsformer som normer och föreställningar.

Organisatoriska fält

Begreppet organisatoriskt fält kan härledas till bland annat Bourdieus
tankar om olika fält i samhället (Bourdieu 1977). Bourdieu ser fält
som kollektiva representationer av verkligheten eller med andra ord
gemensamma föreställningar om ett fenomen. Enligt Bourdieu
återspeglas kollektiva föreställningar inom ett fält genom myter och
strukturer, som förstärker den etablerade ordningen.  I Bourdieus
fältbegrepp innefattar han en stark betoning av makt och
intressekamp som dock inte är lika framträdande i den
nyinstitutionella organisationsteorin (Sahlin-Andersson, 1986).

I sin enklaste definition kan ett organisatoriskt fält beskrivas som
grupperingar av organisationer som sysslar med i huvudsak samma

28 Grape använder själv på ett mycket intressant sätt en kombination av det
aktörsinriktade förhandlingsperspektivet och det nyinstitutionella perspektivet för att
studera arbetsrehabiliteringens organisering, där han bland annat konstaterar att
eftersom aktörerna styrs av skilda synsätt blir samarbetet mellan dem problematiskt.
För att rehabiliteringsprocessen skall fungera blir det därför nödvändigt att på ett
lokalt plan förhandla sig fram till ett gemensamt synsätt (Grape 2001).
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saker, som definierar sin verksamhet på ett liknande sätt och som har
liknande normer och regler för verksamheten (Johansson 2002, s.).
Gemensamt för de flesta definitioner av organisatoriska fält är att de
ses som sociala konstruktioner utan givna gränser. Fältet hålls
samman av aktörernas gemensamma föreställningar om hur det ser ut
och blir en slags referensram för hur organisationerna definierar sin
verksamhet (”vad sysslar jag med”) (Johansson 2002, s.141, se även
Sahlin-Andersson, 1996).

Interaktion mellan organisationerna i ett fält är inte nödvändig.
Det  kan  istället  vara  föreställningar  och  idéer  om att  man  hör  ihop
som är basen för samhörigheten i fältet. Di Maggio och Powell, som
har lämnat flera inflytelserika bidrag till den nyinstitutionella teorin
menar med begreppet organisatoriskt fält något som nästan närmar
sig ett intressentbegrepp:

By organizational field, we mean the organizations that, in the aggregate,
constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and
product consumers, regulatory agencies, and other organizations that
produce similar services and products (Di  Maggio  &  Powell  1983,
s.148).

I denna definition lyfts tydligt fram att de organisationer som ingår i
ett fält kan komma från så vitt skilda aktörsgrupper som konkurr-
enter, kunder eller lagstiftande myndigheter. Den säger dock
ingenting om organisationer som har andra typer av relationer till
fältet  än  sådana  som  är  direkt  kopplade  till  fysiska  resurser,
konsumtion eller genom att de genom sin regulativa funktion direkt
kan påverka fältet, det vill säga aktörer som binds samman med fältet
genom gemensamma föreställningar, idéer och värderingar.

Müllern och Östergren går ett steg längre än Di Maggio och
Powell  i  sin  definition  av  vilka  aktörer  som  kan  ingå  i  ett
organisatoriskt fält och har en definition av det organisatoriska fältet
som  ligger  i  linje  med  min  egen.  I  deras  studie  av  lärande  i  olika
institutionella miljöer inkluderar de i fältet, förutom de slags
organisationer  som  Di  Maggio  och  Powell  beskriver,  även
organisationer som fackpress, konsultbyråer och tekniska högskolor
(Müllern & Östergren 1995, s.118). Müllern och Östergren använder
Scotts definition av ett organisatoriskt fält, som säger att fältet:
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[… ] identify communities of organizations that participate in the same
meaning systems, are defined by similar symbolic processes, and are subject
to common regulatory processes (Scott 1994, s.71).

Det betyder att fältet avgränsas och definieras genom identifierandet
av de komplexa system av föreställningar som binder samman ett
antal  aktörer  (Müllern  &  Östergren  1995,  s.117).  Med  denna
definition begränsas till skillnad från Di Maggios och Powells
definition inte fältet till i första hand relationer i nätverk där fysisk
interaktion sker, utan alla aktörer som ingår i samma system av
föreställningar kan räknas till fältet.

Strävan efter likriktning i fältet

Di Maggio och Powell betonar betydelsen av den tendens till
likriktning som finns i ett organisatoriskt fält. Strävan mot likriktning,
eller isomorfism, kan ta sig tre olika uttryck; tvingande, mimetisk
(härmande), respektive normativ (Di Maggio & Powell 1991,
Mizruchi & Fein 1999). Den tvingande isomorfismen bygger på
någon typ av beroendeförhållande. Genom till exempel lagstiftning
påverkar staten eller någon annan stark organisation övriga
organisationer i fältet och kan genom detta direkt reglera eller på
andra sätt påverka organiseringen av verksamheten. Den normativa
isomorfismen har sin grund i en ökad professionalisering, där idéer
sprids genom olika nätverk av professionella. Den mimetiska, eller
härmande, isomorfismen, har osäkerheten som främsta drivkraft.

Likriktningen uppstår genom att organisationerna inte själva har
kraft eller möjlighet att finna unika lösningar på problem och därför
härmar organisationer som de uppfattar som framgångsrika (Scott
1994). Det leder till att om en organisation i ett visst fält betraktas
som framgångsrik så kommer övriga organisationer att imitera den
för att uppnå legitimitet och framgång. Dessa processer blir tydliga i
studier av moden inom organiserande och hur trender i
ledarskapsideal färdas mellan organisationer och leder till att de flesta
organisationer i ett givet organisatoriskt fält i längden kommer att se
ut  och  vara  uppbyggt  på  liknande  sätt,  trots  att  de  kanske  har
skillnader som gör att den enskilda organisationen kanske skulle vinna
mer på att utveckla sin unikhet istället för att imitera andra.

Den normativa och den härmande isomorfismen ser jag som
särskilt intressanta för det fortsatta avhandlingsarbetet, eftersom de
betonar likriktning genom spridande av idéer och föreställningar. Min
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studie  handlar  dock  inte  om  hur  normer  eller  idéer  kring  struktur-
eringen  av  verksamheten  som sådan  sprids  i  ett  organisatoriskt  fält,
utan om en slags  strukturering av idéer  och förhållningssätt  om hur
arbetsmiljö och risker i den bör hanteras inom fältet.

I avhandlingen betraktar jag det studerade organisatoriska fältet
som den sociala arena där kollektiva föreställningar kring såväl hur
skogsarbetet organiseras på en mer generell nivå och hur den enskilde
aktören ska förstå sin egen arbetssituation Detta inbegriper det sätt på
vilket arbetsmiljö- och arbetshälsorisker i den konstrueras. Det
betyder att jag inte bara ser skogsmaskinentreprenörer och deras
uppdragsgivare som ingående i det fält som studeras, utan även andra
organisationer och aktörer som ingår i och upprätthåller det menings-
skapande system av föreställningar som finns kring skogsarbete.
Förutom aktörer med direkt arbetsrelaterade interaktioner med
entreprenörföretagen handlar det till exempel om företagshälsovård,
branschorganisationer, arbetsgivareföreningar, skogs- och arbets-
miljöforskning, samt fackpress.
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Sammanfattning av avhandlingens
teoretiska utgångspunkter

Organisationen och omgivningen
Min utgångspunkt i avhandlingen är att organisationer är dynamiska
och symboliska och att de såväl påverkas av som påverkar sin
omgivning genom ständigt pågående tolkningsprocesser. Jag har
därigenom ett tolkande perspektiv på organisationer. (jfr Putnam
1983).  Jag  ser  organisationen  som  omöjlig  att  separera  från
kommunikationen, eftersom kommunikation är det som konstruerar,
upprätthåller förändrar och reproducerar organisationen, vilket är
analogt  med  Weicks  syn  på  organiserande  (jfr  Weick  2001,  1995,
1979).

Omgivningens påverkan på organisationen och dess medlemmar
ser jag dock inte som helt frikopplad från de institutionella krafter
som i ett interorganisatoriskt perspektiv verkar homogeniserande på
flera nivåer. Organisationen och dess medlemmar ingår, som jag ser
det, i ett större system av gemensamma, socialt skapade och
symboliska föreställningar som påverkas av institutionella krafter i
den omgivning organisationen verkar inom. Flera aktörer och
organisationer finns samlade i ett symboliskt konstruerat fält, som
binds samman av medlemmarnas föreställningar om att de ingår i en
gemenskap och inte av enbart tekniska, ekonomiska eller
verksamhetsmässiga interaktioner. I fältet verkar institutionella krafter
på strukturell (regulativ, normativ och kognitiv) nivå mot en
likriktning av idéer och föreställningar inom fältet. Det är dock
aktörernas sociala interaktion och kommunikation som utgör den
miljö där mening om arbetsmiljö och risker i skogsarbetet skapas och
förmedlas inom fältet.

Kommunikation och meningsskapande i
organisationer
I min syn på meningsskapande i organisationer utgår jag från att
människan i organisationen är en tolkande och konstruerande aktör,
som i socialt samspel och interaktioner med andra skapar betydelser
och förmedlar dem till andra. De föreställningar om olika fenomen
som kommuniceras i den organisatoriska kontexten bearbetas på
individnivå, genom att individen isolerar avsnitt ur kommunikationen
och sätter det i relation till sina tidigare erfarenheter. Detta sker dock
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i en social omgivning där individer ständigt ställer sina erfarenheter i
relation till det sociala sammanhanget. Därigenom skapar organisa-
tionens medlemmar genom en kontinuerlig process en social verklig-
het och tolkningsramar för att hantera information och förhålla sig till
händelser i och utanför organisationen. Meningsskapandet är också
en del i individens handlingsberedskap inför att möta och förhålla sig
till nya och oväntade händelser. Jag ser meningsskapandet som
retrospektivt och omöjligt att förhålla sig till innan det ögonblick då
det sker. Därigenom blir det också möjligt att spåra meningsskapande
processer i individers uttalanden, eftersom det är genom att artikulera
ett skeende som det blir möjligt att relatera det till omgivande
referensramar och tidigare erfarenheter och kunskaper.

Jag erkänner nivåproblemet mellan det makroinritade nyinsti-
tutionella perspektivet och Weicks individinriktade meningsskapande-
perspektiv, men menar att det är möjligt att studera meningsskapande
i ett organisatoriskt fält på såväl kollektiv som individuell nivå. För att
studera den kollektiva nivån är gemensamma föreställningar som
finns i fältet och som kan sägas vara påverkade av institutionellt
betingade legitimitets- eller likriktningssträvanden viktiga att avtäcka.
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DEL III - GALLRINGSARBETE

Gallringen skapar möjligheter att vid flera tillfällen göra selektiva val så
att ett värdefullt slutavverkningsbestånd skapas. Gallringsarbetet går ut
på att blicka framåt och skapa ett så värdefullt bestånd som möjligt till
slutavverkningen. Gallringen är en investering för framtiden. För vad har
vi att spara till slutavverkningen och framtiden om vi redan i
gallringsfasen har handlat fel? (Skogsstyrelsen 2003)

Metoder och material
I detta kapitel redogör jag för undersökningens design och struktur,
samt beskriver det material och de metoder som har använts i
empiriinsamling och analys. Undersökningen som helhet genomförs
som en kvalitativ fallstudie. En fallstudie innebär en inskränkning av
undersökningen  till  att  studera  ett  eller  några  få  objekt  i  en  mängd
olika avseenden och därigenom ha möjligheter att gå djupare ner i ett
avgränsat område (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997). Det material
som har samlats in inom ramen för fallstudien, liksom de metoder
som har använts för att analysera materialet har styrts av de
frågeställningar som presenterades tidigare. Den största utmaningen
har varit hanteringen av det omfattande och framförallt breda
empiriska materialet. Möjligen kunde fler urval ha gjorts i material-
insamlingen, men då själva den teoretiska idén om ett organisatoriskt
fält innebär att det består av ett antal aktörer som binds samman av
idémässiga band om samhörighet, var det en medveten strategi att
söka inkludera olika typer av material från olika delar av fältet i
fallstudien.

Den grundläggande teoretiska utgångspunkten för avhandlingen
är alltså att aktörerna binds samman av gemensamma föreställningar
om såväl verksamhetsmässiga som kulturella och andra specifika
kännetecken för fältet och att det påverkar hur de skapar mening om
arbetsmiljö och risker i skogsarbete. För att empiriskt kunna fånga
olika dimensioner av kommunikation om arbetsmiljö och risker i
skogsmaskinarbete  har  det  därför  varit  nödvändigt  att  ha  en  bred
material- och metodansats. En följd av detta har blivit den mångfald i
såväl material som använda metoder, som kan ses som problematisk.
Detta gäller inte minst ur analyssynpunkt, då material som i studien
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representerar en del av fältet inte alltid är jämförbart med material
från någon annan del av det. Det material som ingår i den empiriska
analysen  kan  därför  sägas  ha  sitt  empiriska  värde  inte  i  jämförelser
mellan  olika  material  utan  genom  att  det  skildrar  exempel  från  den
mångfald av kommunikation som äger rum i fältet.

Kvalitativ fallstudie
Fallstudien ger en möjlighet att förklara komplexa fenomen genom
att beskriva olika kopplingar mellan fenomenen, som inte går att
identifiera med enbart kvantitativa metoder. En fallstudie är, enligt
Merriam, snarare att betrakta som ett vetenskapligt förhållningssätt än
en metod (Merriam 1994). Yin beskriver den kvalitativa metoden som
en av de mest utmanande, men också mest givande samhällsveten-
skapliga arbetsmetoderna (Yin 2003). Det har bland annat att göra
med forskarens aktiva roll som ett instrument för såväl insamling som
analys av informationen. En kvalitativt inriktad fallstudie innebär att
forskaren i första hand intresserar sig för de processer där människor
genom tolkning och meningsskapande tilldelar företeelser olika
innebörder som har betydelse för dem. Det betyder att forskaren
måste vara känslig för kontexten och kan tolka och sammanfatta
information i den, samt ha förmåga att illustrera samspelet mellan
viktiga faktorer som kännetecknar den studerade företeelsen
(Merriam  1994).  Gillham  (2000)  betonar  att  ett  fall  är  en  specifik
mänsklig aktivitet, som måste studeras i den kontext där den äger
rum.  Gillham  påpekar  vidare  att  fallet  smälter  så  väl  in  med
omgivningen att precisa gränser är svåra att dra.

I centrum för forskarens analys sätts alltså ett avgränsat system,
vilket i mitt fall representeras av det studerade skogliga fältet och den
kommunikation om arbetsmiljö och risker som sker i det. Liksom
fältets  gränser  är  rörliga  och  svåra  att  avgränsa,  blir  även  fallet  det,
samtidigt  som  det  kan  vara  det  enda  sättet  att  komma  så  nära  det
studerade fenomenet att sådant som legat fördolt träder fram i
analysen. De metoder som sedan används inom fallstudiedesignen
kan variera och bestå av till exempel observationer, intervjuer, enkäter
eller innehållsanalys.

Gemensamt  för  de  valda  metoderna  är  att  de  utformas  och
genomförs med huvudsakligt syfte att studera systemet med en
inriktning mot insikt, upptäckt och tolkning snarare än på
hypotesprövning (Merriam 1994). I en fallstudie riktas intresset inte
mot en eller ett fåtal variabler, utan mot ett brett spektrum av
variabler  som har  betydelse  för  den  företeelse  som studeras.  Ett  av
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skälen för detta tillvägagångssätt är att är omöjligt att i förväg känna
till vilka variabler som är viktiga för att förstå undersökningsobjektet
(Halvorsen 1992, Merriam 1994).

Ett av de grundantaganden jag utgick från inför planeringen av
undersökningen var att det genom att studera ett avgränsat
organisatoriskt fält skulle vara möjligt att nå en djupare förståelse för
processer  och  innebörder  än  om  flera  fält  jämförts  med  varandra
enligt en mer kvantitativt inriktad ansats. Jag har alltså inte varit
intresserad av att göra komparativa jämförelser mellan olika fält. Mitt
mål har varit att bättre förstå kommunikationen i fältet genom att
tolka dess innebörder, det vill säga hur människor i fältet skapar
mening i relation till det kommunicerade. Min roll som forskare ser
jag här som helt avgörande för vilka resultaten av forskningen blir. I
en  kvalitativ  fallstudie  är  det  forskaren  som  är  instrumentet  för
insamling, analys och tolkning av informationen (Merriam 1994). Det
innebär bland annat att forskarens roll är att vara känslig för
kontexten, att vara medveten om den totala kontexten och att välja
den  teknik  som  passar  in  vid  en  viss  tidpunkt.  Enligt  Merriam  är
fältarbete en absolut nödvändig del av en kvalitativ fallstudie (1994). I
fältarbetet är det viktigt att söka upp människor i dess naturliga miljö,
vilket är nödvändigt om man vill söka en förståelse för hur människor
bär sig åt i sin naturliga omgivning (Merriam 1994).

I en kvalitativ fallstudie bör, enligt Merriam, ambitionen vara att
analysera all tillgänglig data som är tillgänglig inom ramen för fallet.
Då detta av olika anledningar oftast är omöjligt, kan man dock tillåta
sig att göra olika typer av urval. De urval jag gjort i studien har främst
varit av strategisk natur, det vill säga att jag har strävat efter att få en
representation av såväl fältets bredd som möjligheter att gå djupare in
i  vissa  delar  av  fältet.  Ett  strategiskt  urval  utgår,  enligt  Holme  och
Solvang, från forskarens för-förståelser och tidigare kunskap om det
studerade objektet (Holme & Solvang 1997). Allteftersom min
kunskap om det studerade fältet har ökat, har jag kunnat använda
mina erfarenheter från observationer och analyser av insamlade data
för att göra ytterligare urval.

Val av fallstudie
Min valda forskningsstrategi var att genomföra en fallstudie av
kommunikation om arbetsmiljörisker i ett organisatoriskt fält. Nästa
steg  blev  att  välja  ut  det  fält  som studien  skulle  förläggas  i.  Det  var
många överväganden av såväl vetenskaplig som praktisk natur som
till sist förde mig till det slutliga valet av skogsbranschen som fokus
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för  min studie.  Det  var  delvis  tack vare  arbetet  med en kartläggning
av informationsvägar och medievanor hos vårdanställda vid
företagshälsovård och vårdcentraler 1999, som jag kom i kontakt med
representanter för olika aktörer i det organisatoriska fält som studien
kom att förläggas i. Dessa kontakter ledde till kontakter med olika
representanter för skogsbranschen, vilket möjliggjorde de inledande
intervjuerna och innebar att jag lättare kunde identifiera de
mötesplatser mellan aktörer i fältet där det var möjligt att observera
kommunikation om arbetsmiljö och risker.  Dessutom fanns det ett
stort intresse och engagemang för studien hos de olika aktörerna,
vilket har underlättat mitt fortsatta tillträde till och kontakt med
representanter för olika delar av fältet.

En ytterligare anledning till valet av undersökningsfält är baserat
på mitt intresse för småföretagandets villkor, särskilt småföretagande
i glesbygd. Kombinationen av skogsbrukets traditionella och
långsiktiga nationella betydelse och lokala och regionala förankring i
Norrlands inland menar jag är särskilt intressant. Det handlar om en
näring, som historiskt har haft stor betydelse för utvecklingen av
Sveriges ekonomi, inte minst i Västerbottens inland. Skogsnäringen
som helhet är Sveriges största exportindustri med ett
nettoexportvärde på 114 miljarder (Skogsstyrelsen 2006 a, s. 246).
Det beräknas att upp till 75 procent av den totala
avverkningsvolymen i Sverige utförs av privata entreprenörer
(Synwoldt 2001), varav alltså ett väsentligt antal bedriver sin
verksamhet i de Västerbottniska skogarna.

En fallstudie som hämtats från skogsbruket möjliggjorde ett
uppmärksammande av småföretagares ofta problematiska situation i
relation till arbetsmiljöansvar och yrkespraktik. Småföretagaren intar
här en mellanposition eftersom han eller hon har ett i arbetsmiljö-
lagen tydligt ansvar, samtidigt som det oftast är oundvikligt att han
själv arbetar i linjearbetet på en daglig basis29.  Även om resultaten
inte utan eftertanke kan generaliseras till andra branscher eller fält, så
ser  jag  flera  beröringspunkter  med  många  andra  områden  inom
svenskt näringsliv idag. Det svenska arbetslivet kan i sin helhet sägas
vara  i  en  period  av  stark  förändring  där  delvis  nya  krav  ställs  på
anställda och organisationer, särskilt mindre företag på en
konkurrensutsatt marknad (Wolvén & Ekstedt 2004). Skogs-
branschen, med sin struktur av småföretagande som bas för verksam-

29 För en genomgång av aktuella frågor om småföretagande och arbetsmiljö, se
till exempel Gelin & Holm 2002, Bornberger-Dankvardt m.fl. (2003).
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heten och med en mängd aktörer som är involverade i kommunika--
tionen om arbetsmiljö ser jag därför som teoretiskt intressant att ställa
i relation till begreppet organisatoriskt fält.  Skogsbranschen har
genomgått stora organisationsförändringar under de senaste
decennierna, vilket har förändrat förutsättningarna för och
möjligheterna till kommunikation om bland annat arbetsmiljörisker.
Det finns alltså ett kunskapsbehov att fylla när det gäller kommu-
nikation i den typen av nätverksliknande struktur som skogsbruket är
uppbyggt av.

Nästa steg var att ringa in och definiera det organisatoriska fält
som skulle utgöra basen för studien. Ett organisatoriskt fält inom
skogsbranschen där frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker står i
centrum för  de föreställningar  som binder  samman fältet,  menar  jag
borde  kunna  ringas  in  genom  att  identifiera  de  aktörer  som  är
involverade i olika typer av kommunikationsaktiviteter relaterade till
arbetshälsa i skogsbruket. Kommunikation om ämnen som på något
sätt berör arbetsmiljön i skogen i vid bemärkelse kan dock återfinnas
hos ett stort antal aktörer i skogsbranschen som helhet, varför
gränsdragningen blev problematisk30. Det skulle vara ogörligt att
undersöka all kommunikation om arbetsmiljön i skogen hos alla
aktörer som på något sätt är involverade i en sådan kommunikation.
Bedömningen av vilka aktörer som ingår i det organisatoriska fält
som sedan analyseras har därför baserats på en kombination av
resultatet av en inledande enkät, där direkta frågor om vilka aktörer
entreprenörerna och maskinförarna själva bedömde vara viktiga
ställdes, och den uppfattning jag själv har bildat mig om fältet under
den inledande kartläggningen av det.

Det är viktigt att komma ihåg att skissen av det organisatoriska
fältet inte ska ses som en statisk produkt utan som en ögonblicksbild
av  ett  dynamiskt  fält  som  är  definierat  i  en  särskild  tid  och  på  en
särskild  plats.  Det  är  därför  möjligt  att  en  liknande  studie  som
genomförs under en annan tidsperiod skulle leda till en annorlunda
definition av fältet än den jag har gjort i avhandlingen.

30 Frågor om till exempel stölder i eller av skogsmaskiner verkar utifrån den
relativt stora omfattningen av artiklar i dagspress och fackpress under
undersökningsperioden vara ett växande problem för skogsmaskinentreprenörerna.
Ökade stölder och en ökad skadegörelse på maskiner och utrustning är inte minst ett
stort ekonomiskt problem för entreprenörerna. Man skulle kunna säga att det på ett
både ekonomiskt som mer fysiskt påtagligt har med deras arbetsmiljö att göra och att
polisen och stöldskyddsföreningen i så fall borde ingå i fältet. Jag har dock valt att
inte ha med dessa aktörer i analysen.
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Undersökningsordning
Figur 1 nedan visar den ungefärliga undersökningsordningen, men
kan  inte  betraktas  som helt  och  hållet  stegvis  och  kronologisk.  Alla
huvudfrågeställningar har varit aktuella genom hela undersökningen
fram till den sammanfattande diskussionen och de använda
metoderna överlappar delvis varandra. I den enkät som skickades till
entreprenörer och maskinförare ställdes såväl slutna som öppna
frågor. När materialet analyserades har mer omfattande öppna svar
först kodats in i kategorier men även tolkats i sin helhet som ett
uttryck för aktörernas utsagda föreställningar om arbetsmiljö och
risker i skogsmaskinarbete. På liknande sätt har mediematerialet först
kodats in i kvantifierbara kategorier och i ett andra steg närlästs med
avseende att identifiera aktörernas uttryck för föreställningar om
skogsmaskinarbete och dess villkor. Samma material kan alltså
återfinnas på olika steg i figuren.

Hur ser fältet ut?

Fråga Mål Metod/material

Beskriva fältet och dess
aktörer

Bakgrundsmaterial:
litteraturstudier,
observationer mm.

Hur beskrivs arbetsmiljön
av aktörerna i fältet?

Ge en deskriptiv bild av
materialet

Enkät, innehållsanalys

Hur ser föreställningar om
arbetsmiljö och risker, samt
lösningar på arbetsmiljö-
problem ut i fältet?

Identifiera teman,nyckel-
symboler och lösnings-
inriktningar

Vad betyder föreställningarna
för meningsskapande om
arbetsmiljö och risker i skogs-
maskinarbete?

Diskutera fältrelaterat
meningsskapande

Sammanfattande
diskussion

Enkät, innehållsanalys,
intervjuer

Figur 1 Undersökningens fyra steg

Bakgrundsmaterial
En viktig del i konstruktionen och det gradvisa uppbyggandet av min
egen förståelse av det organisatoriska fältet och kommunikationen i
det  har  varit  att  samla  in  olika  typer  av  bakgrundsmaterial  eller  så
kallad sekundär empiri31. Detta material har varit av stor betydelse för

31 Med sekundär empiri avser jag här data och kunskap om fältet och
kommunikationen i det som jag har tillägnat mig genom att själv delta i eller
observera kommunikationsprocesser i fältet, samt sådant som jag har tillägnat mig
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min förståelse för kommunikationsprocesser inom fältet. Materialet
har framförallt samlats in genom etnografiskt inspirerat fältarbete32.
Insamlingen har skett genom observationer vid ett antal
informationsmöten och seminarier som har handlat om arbetsmiljön i
skogsmaskinarbete, genom observationer av skogsmässor och
demonstrationer av skogsmaskiner på plats ute i skogarna, samt
genom  deltagande  i  möten  och  vid  andra  tillfällen  där
arbetsmiljöproblem i skogen har diskuterats.

Jag  satt  även  under  en  period  med  i  en  grupp  bestående  av
forskare och doktorander inom belastningsskadeområdet, forskare
inom skogsforskningen vid SLU, representanter för fackliga
organisationer och arbetsgivareorganisationer, samt yrkesinspek-
tionen i Västerbotten, som arbetade med ett projektförslag som
utgick från en arbetsmiljöinriktad interventionsstudie med en
tillhörande kommunikationsstudie. Alla dessa erfarenheter har på
olika sätt bidragit till att bredda och fördjupa min kunskap om
problemområdet arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa i skogsarbete.

Det  mesta  av  det  material  som  samlades  in  tidigt  i
undersökningsperioden består av ostrukturerat bakgrundsmaterial.
Dessutom har jag periodvis fört mer noggranna fältanteckningar,
systematiskt samlat in tillgängligt informationsmaterial och genomfört
några inledande explorativa intervjuer. Vid dessa tillfällen upplevde
jag att föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete fanns
mycket närvarande i deltagarnas vardagssamtal och uttalanden. Mina
erfarenheter från dessa tillfällen har gett mig kunskaper om
kommunikationen i fältet som jag inte skulle ha kunnat tillägna mig
på annat sätt än att vara med när den skedde.
De sammankomster och andra tillfällen till möten mellan aktörer i
fältet  som  jag  deltog  i  var  av  olika  slag  och  arrangerades  av  olika
aktörer. Det var dock inte helt oproblematiskt att identifiera vilka
sammankomster som hade ett uttalat syfte att behandla arbetsmiljö
och risker i skogmaskinarbete, vilket möjligen kan vara en följd av att
olika aktörer definierade arbetsmiljö och risker i den på olika sätt. Det
visade sig att flera möten som utannonserades som endast marginellt
inriktade mot vad jag urskiljde vara en arbetsmiljöfråga enligt min
dåvarande kunskap om fältet, i alla fall ofta kunde behandla

genom att själv ta del av information om arbetsmiljö och risker i skogsarbete som
förmedlas via medier och riktad information.

32 Om fältarbete se till exempel Van Maanen (1994), eller Lyon och Busfield
(1996).
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arbetsmiljöproblem ur någon aspekt som senare visade sig vara viktig
för meningsskapandet i fältet.

Fältarbetet gav mig en ingång i och en inblick i det organisatoriska
fält som utgör basen för studien och har alltså också bidragit till att
revideringar  av  min  avgränsning  av  fältet  har  kunnat  ske  under
arbetets gång. De fältanteckningar och miljöbeskrivningar som jag
skrev har varit värdefulla för analysen av det övriga materialet. Vissa
av mötena och delar av andra tillfällen, såsom demonstrationer och
större föreläsningar eller seminarier spelade jag in på en
kassettbandspelare, men då bandupptagningarna ofta gjorts i sådana
miljöer där det varit svårt att urskilja enskilda uttalanden och
händelseförlopp33, har de i huvudsak fungerat som stöd för minnet.

 Vid större maskindemonstrationer eller andra större
sammankomster av öppen karaktär, till exempel ”Skogens Dag”
deltog jag på samma villkor som övriga åskådare och jag annonserade
i dessa fall inte min närvaro på något sätt. Vid dessa tillfällen skrev jag
ner mina intryck i ett vanligt kollegieblock och dokumenterade inte
på annat sätt vad som hände. Vid sammankomster där deltagarantalet
var mindre, där speciell inbjudan krävdes eller där de övriga
deltagarna inte kunnat undgå att se att jag inte hörde till vare sig
gruppen maskinförare eller inbjudna föreläsare, inleddes de oftast
med att den ansvarige för sammankomsten presenterade mig i
samband med att alla hälsades välkomna. Jag fick vid dessa tillfällen
en möjlighet att kort berätta om mitt avhandlingsarbete, samt be om
deltagarnas godkännande att spela in delar av sammankomsten på
band. Jag försäkrade vid dessa tillfällen att inspelningar, anteckningar
och övrigt material endast var till för att underlätta mitt eget minne av
sammankomsterna och att jag inte skulle använda något uttalande så
att det skulle kunna gå att spåra till någon enskild person.
Förutom fyra observationer vid maskintillverkarnas egna
demonstrationer av skogsmaskiner, som var av mindre skala,
observerade jag vid ett flertal tillfällen demonstrationer av
skogsmaskiner vid fyra större skogsmässor.  Skogsnolia utanför Umeå
besökte jag vid tre tillfällen. År 2000 inför den inledande studien, år
2002 och år 2004. Jag besökte även SkogsElmia utanför Jönköping år
2001. Demonstrationerna var oftast organiserade på så sätt att en eller
flera personer via högtalare beskrev de olika maskinerna och deras
funktioner, medan publiken till största delen stod tysta och såg på

33 Demonstrationer av skogsmaskiner är en oftast ganska bullrig tillställning där
inspelningskvaliteten inte alltid varit så hög. Även vid större möten eller seminarier
har det ofta varit svårt att urskilja enskilda uttalanden och synpunkter.
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eller småpratade med sin granne. Jag koncentrerade mig vid dessa
tillfällen på att skissa observationer kring själva miljön, samt skriva
ner enstaka stödord från presentationen eller kommentarer på
visningarna från åhörarna. Dessa har, liksom bandinspelningarna av
möten endast använts som minnesstöd.

När jag har deltagit vid demonstrationer som anordnats av någon
maskintillverkare ute i skogen har jag rört mig bland åskådarna och
ibland deltagit i samtal med andra åskådare. Jag har då kort berättat
om min studie, vilket vid ett par tillfällen ledde till en informell
intervju  där  jag  ställde  frågor  om  deras  tankar  kring  arbetsmiljön  i
skogsmaskinarbete. Vid dessa informella intervjuer förde jag stolp-
anteckningar i ett skrivblock.

Från vissa tillfällen där jag inte har annat nedtecknat än mina egna
minnesanteckningar och miljöbeskrivningar har jag inte sett någon
anledning  att  presentera  mig  för  de  övriga  deltagarna.  Ingen  person
går  att  identifiera  med  hjälp  av  anteckningarna  och  ingen  av  de
kommentarer som finns nedtecknade i stolpform går att knyta till
någon enskild person. Anteckningarna har enbart syftat till att hjälpa
mig i min egen minnesbild av tillfällena. När det har varit frågan om
mer regelrätta intervjuer eller mer strukturerade samtal av informell
typ, har alltid personen i fråga fått information om syftet med mina
frågor och fått ta ställning till om de velat delta eller inte. Inte heller i
dessa fall kan ett uttalande knytas till någon särskild person.

I bakgrundsmaterialet ingår fältanteckningar och
miljöbeskrivningar från:
• SkogsElmia 2001
• Skogsnolia 2002
• Skogsnolia 2004
• Skogens Dag 2001, 2003, Skogshögskolan i Umeå
• Demonstrationer av skogsmaskiner i skogarna utanför Umeå

vid fyra tillfällen
• Projektet Frisk i Skogen, 020604, seminarium i Umeå,

Folkets Hus
• Seminarium i Lycksele om stress och belastningsskador

010221, Hotell Lappland
• Fyra informella intervjuer med skogsmaskinentreprenörer

och maskinförare 2000 – 2002, i samband med observationer
av demonstrationer eller seminarier.
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Utöver fältarbetet har jag hämtat bakgrundsmaterial från olika typer
av skogstidskrifter som inte ingår i det material som analyseras i
studien, videofilmer om belastningsskador i skogsarbete som används
av till exempel skogsbolagen i informerande syfte, samt
informationsbroschyrer med samma inriktning och ändamål34.
Tidningen Skogen, Svensk skogsteknik, Skogs- och lantbruks-
arbetsgivareförbundets tidning SLA-bladet och den fackliga tidningen
Skogsindustriarbetaren ingår i det urval som mediematerialet samlats
från. Dessa facktidskrifter har jag läst mer regelbundet.

Därutöver har jag periodvist läst till exempel tidningen Lands
skogsbilaga skog och forskning, samt andra forskningsresultat från till
exempel Skogforsk Resultat. Dessutom har jag deltagit vid ett oräknat
antal mindre seminarier, möten, demonstrationer, utbildningstillfällen
och andra tillfällen där skogsbranschen har träffats för att avhandla
någon typ av arbetsmiljöfråga. Jag har dock inte alltid fört
systematiska anteckningar vid dessa tillfällen, varför de inte
specificerats närmare ovan.

Enkät till entreprenörer och maskinförare
I undersökningens steg två, se figur 1, var jag främst intresserad av att
teckna en deskriptiv bild av hur aktörer i fältet beskrev arbetsmiljö
och  risker  i  skogsmaskinarbete.  För  att  få  en  översiktlig  bild  över
detta skickade jag ut en enkät35 till entreprenörer och maskinförare,
samt genomförde innehållsanalyser av material från olika medier. De
kvantitativa delarna av enkäten och innehållsanalysen har jag
kompletterat med öppna svarsalternativ, respektive tematisk analys,
som jag kommer att beskriva längre fram.

Ett annat syfte med enkäten var att få ytterligare stöd för om jag
hade identifierat de viktigaste kommunikationskanalerna eller om det
fanns andra vägar för information som jag hade missat.. Genom att
jag  kunde  ställa  samma  frågor  till  ett  något  större  antal  individer  än
vad som varit möjligt att fråga ansikte mot ansikte om samma saker,
kunde jag  relativt  snabbt  få  en första  inblick i  frågor  som jag senare
avsåg att fördjupa i intervjuer. Exempel på dessa frågor var: Vilka
tidningar läser entreprenörerna och maskinförarna? Vilka skogligt

34 Framförallt har videofilmerna Belastningsskador hos skogsmaskinförare, som
producerats av Skogforsk i samarbete med Ergovid i Västerås på uppdrag av
Skogsbrukets Yrkesnämnd och Skogsbruk i utveckling – en video från Skogsbrukets
Yrkesnämnd varit värdefulla för min förståelse av skogsmaskinarbetet.

35 Se bilaga 1. Följebrev och påminnelse, se bilaga 2 och 3.
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inriktade facktidskrifter läser de? Vilka arbetsmiljöproblem och risker
ser de som mest problematiska i skogsarbetet?

På grund av att det är svårt att få fram tillförlitlig information om
såväl antalet verksamma entreprenörer som anställda maskinförare i
skogsentreprenadföretag vid en given tidpunkt, finns det små
möjligheter att genomföra en tillförlitlig kvantitativ undersökning av
dem, något som även Hultåker har konstaterat (2002). I och med de
nämnda svårigheterna att få ett tillförlitligt resultat i en enkätunder-
sökning,  samt  att  det  fält  jag  hade  börjat  avgränsa  var  mer  lokalt
förankrat i Norrland, beslutade jag mig för att i första hand använda
enkäten som ett verktyg för en fortsatt inringning av fältet.

Entreprenörernas och maskinförarnas svar på vilka arbetsmiljö-
problem de ser som mest problematiska i det moderna skogsbruket
idag skulle ge mig en bättre bild av hur de föreställer sig arbetsmiljö
och risker i skogsmaskinarbetet. De informationskanaler de uppgav
som viktigast för sin egen informationsinhämtning kunde ge mig
indikationer på om det var någon lokal aktör som jag hade missat i
min process att ringa in fältet. Genom enkäten kunde jag få
indikationer på om min dåvarande uppfattning av det organisatoriska
fältet kunde betraktas som någorlunda rimlig.

Jag har alltså inte i första hand betraktat enkäten som ett sätt att
samla in ett material som skulle analyseras enligt kvantitativa mått,
utan  som  ett  sätt  att  få  flera  svar  på  frågor  om  medie-  och
kommunikationsvanor än vad som hade varit  möjligt att uppnå med
en annan metod på ett någorlunda smidigt sätt, särskilt med tanke på
att gruppen är så geografiskt spridd. Med hjälp av enkäten kunde jag
se vad de som faktiskt svarat på den valde att ange som sina viktigaste
informationskällor och vad de spontant angav på min öppna
enkätfråga om vad de upplevde vara den mest problematiska arbets-
miljöfrågan i skogsbruket. De som valde att inte svara skulle i och för
sig kanske kunna ha bidragit med ytterligare information, men de svar
jag  fick  in  var  fullt  tillräckliga  för  det  syfte  jag  hade  med
enkätutskicket.

I enkäten fanns även frågor om upplevda belastningsbesvär och
upplevelser av krav och kontroll i arbetet enligt Karasek och
Theorells modell (Karasek & Theorell 1990). Jag valde dock att inte
gå vidare med svaren på dessa frågor, då undersökningsmaterialet inte
varit  tillräckligt  stort  för  att  jag  skulle  kunna  dra  några  slutsatser  av
det. Däremot har jag tagit tillvara de öppna svar där entreprenörerna
och maskinförarna själva har skrivit kommentarer på frågorna. Jag
menar  att  de  svaren  var  ett  av  många  sätt  för  dem att  uttrycka  sina
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föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete och att svaren
har ett stort värde av detta skäl.

Enkäten skickades ut till samtliga 101 entreprenörer som fanns
anslutna  till  SLA Norr  i  maj  2001  och  som stod  med  på  medlems-
listan vid denna tidpunkt. Två kom tillbaka med påskrift ”företaget
upphört”. Ett följebrev (bilaga 2), bifogades, där jag presenterade
undersökningen och gav dem telefonnummer till mig eller någon av
mina  dåvarande  handledare,  dit  de  kunde  ringa  om  de  ville  ha
ytterligare information. Varje entreprenör fick också fyra enkäter att
dela ut till sina anställda, samt ett telefonnummer, en adress och en e-
mailadress som de kunde använda om de önskade flera enkäter. Om
jag hade varit ute efter full representativitet i denna delundersökning
skulle det kunna ha inneburit en stor risk för skevhet i materialet, då
större företag skulle ha kunnat bli underrepresenterade i materialet,
men  eftersom  syftet  med  enkäten  inte  var  att  täcka  in  alla
entreprenörer och maskinförare, såg jag inte något hinder att använda
det tillvägagångssättet. När tre veckor hade gått skickade jag ut en
påminnelse med nya enkäter. Totalt inkom 76 ifyllda enkäter, 35 från
entreprenörer och 41 från maskinförare36. Det gav mig information
från totalt 76 personer som jag inte skulle kunna ha haft möjlighet att
skaffa samma information från genom att söka upp dem för att ställa
samma  frågor.  Eftersom  arbete  i  skogen  är  säsongsbetonat,  var  det
svårt  att  få  insyn  i  exakt  hur  många  maskinförare  som  respektive
entreprenör hade anställd vid tidpunkten för utskicket. Det är därför,
liksom även Hultåker har konstaterat inte möjligt att ge en korrekt
siffra för svarsfrekvensen (Hultåker 2002).

Svaren kodades och datorbehandlades, i syfte att kunna
strukturera upp dem och få svaren mer överskådliga. Även om det
inte var min avsikt att producera statistik över svaren, finns det en
viss  poäng  i  att  kunna  presentera  specifikt  frågan  om  vilken
arbetsmiljöfråga entreprenörerna och maskinförarna upplevde som
viktigast i termer av vilka svar som var vanligast förekommande. Det
ger en indikation på viktningen av vilka olika aspekter av arbetsmiljön
man ser som problematisk och ger därigenom också en bild av vilka
typer av föreställningar om vad arbetsmiljön i skogen innehåller.

Sammanfattningsvis syftade enkäten framförallt till att få grepp
om vilken arbetsmiljöfråga som uppfattades som viktigast och mest

36 Även om jag inte gjort någon bortfallsanalys i egentlig mening, har jag
reflekterat över om det finns något samband mellan svarsfrekvensen och den
stressiga arbetssituation som många av entreprenörerna uttryckte. Det kan vara så att
de som upplevt mest stress inte har bedömt sig kunna prioritera att svara på enkäten.
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problematisk i skogsmaskinarbetet, vilka informationskanaler som entre-
prenörerna och maskinförarna bedömde vara  viktigast  för  dem i  sin
informationsinhämtning om arbetsmiljö och vilken skoglig fackpress de
rangordnade högst när det gällde information om arbetsmiljö och
risker i deras arbete.

Innehållsanalys av mediematerial
Nästa undersökningssteg var att bilda mig en uppfattning om vilka
föreställningar och bilder av arbetsmiljö och risker i skogsarbete som
förmedlas  via  dagspress  och  facktidskrifter.  Jag  samlade  därför  in
artiklar från Västerbottens-Kuriren, (VK), Tidningen Skogen, (TS),
och Svensk Skogsteknik, (ST). Västerbottens-Kuriren är den största
dagstidningen i det område där det undersökta fältet har sitt centrum,
varför den var ett naturligt val. Tidningen Skogen och Svensk
Skogsteknik är inte lokalt bundna, men var de två skogstidskrifter
som entreprenörerna och maskinförarna i min enkät angav som mest
lästa av den grupp som jag hade placerat i fältets centrum37.

När jag samlade in artiklar från Västerbottens-Kuriren använde jag
mig i första hand av mediearkivets söktjänst på Internet38.
Sökningarna via mediearkivet startade med hjälp av bestämda sökord
och kompletterades med kommandot ”sök med synonymer”. Jag
gjorde ett antal provsökningar för att hitta den kombination av
sökord som skulle ge mig träffar på sådana artiklar där arbetsmiljön i
skogsarbete beskrevs. Sökordet arbetsmiljö visade sig inte ge särskilt
många relevanta träffar, inte ens i kombination med olika varianter av
skogsarbete, skogsarbetare eller skog*, vilket förvånade mig något.
När jag istället sökte med sökorden skogsarbete, skogsmaskin,
skogsmaskinförare, maskinförare, maskinoperatör, skogsmaskin-
operatör, skogsentreprenör, skotare och skördare hittade jag betydligt
fler artiklar som innehöll beskrivningar av arbetsmiljön i skogsarbetet.
Dessutom använde jag mig av sökorden skogsnolia, skogsmässa och
*maskindemonstration. Med utgångspunkt i söklistorna plockade jag
sedan  fram  de  aktuella  artiklarna  från  institutionen  för  kultur  och
mediers tidningsarkiv. Därefter läste jag igenom dem och bedömde
om de kunde sägas uttrycka aktörernas föreställningar om arbetsmiljö
och risker i skogsarbetet eller inte. Ett exempel på det senare kunde
vara till exempel om jag hittat en artikel med sökordet skogsnolia,
som handlade om besökare i en visningsträdgård med skogstema och

37 Kodningsmall, se bilaga 4.
38Se : http://www.mediearkivet.se
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inte hade någonting med arbetsmiljön i skogsarbetet att göra.
Tidningen för den dagen som en utplockad artikel fanns i, respektive
två dagar före och efter lästes sedan igenom i sin helhet för att hitta
eventuella uppföljningsartiklar.

Denna sökning gjorde jag under hösten 2001för åren 1998-2000
och sedan retroaktivt en gång i halvåret fram till utgången av 2003.
Jag  valde  även  ut  vissa  strategiska  perioder,  till  exempel  två  veckor
före och efter en skogsmässa, då jag särskilt noga manuellt läste
igenom alla tidningar under den perioden. De artiklar jag hittat vid
sådana genomläsningar av tidningen visade sig endast tillföra enstaka
artiklar utöver sökningen i mediearkivet, vilket jag tar som ett tecken
på att undersökningsperioden har täckts tillräckligt noga och att
sökorden fyllde sitt syfte.

Skogstidskrifterna gick jag igenom helt och hållet manuellt,
eftersom sökmöjligheterna inte var lika väl utvecklade för dem. Med
en lista med de sökord jag använt vid sökningarna i Västerbottens-
Kuriren framför mig, läste jag igenom varje nummer av Tidningen
Skogen mellan år 1999-2003 och Svensk Skogsteknik mellan år 1998-
2003.  Det  visade sig  dock att  jag  med den sökstrategin fick fram ett
orimligt antal artiklar som inte handlade om arbetsmiljö och risker,
utan om någonting helt annat. Jag bytte därför sökstrategi och läste,
liksom jag gjort med Västerbottens-Kuriren, igenom tidningarna från
pärm till pärm och valde ut sådana artiklar som beskrev arbetsmiljön
och risker i skogsarbetet.

Generella kriterier för att en artikel skulle omfattas av analysen var
att den skulle behandla skogsmaskinentreprenörers eller maskin-
förares arbetsmiljö eller risker i den på ett uttalat sätt, som kunde
kopplas till det arbetsmiljöbegrepp jag definierat. Man kan invända att
många fler artiklar i tidningen och tidskrifterna än de till sist utvalda
handlade om arbetsmiljön i skogen i mycket vid bemärkelse och att
även  dessa  artiklar  skulle  ha  analyserats.  Ett  växande  problem  för
entreprenörerna är till exempel stölder och skadegörelse av maskiner,
vilket flera artiklar handlade om. Det fanns även exempel på artiklar i
alla de undersökta tidningarna och tidskrifterna som handlade om
stöld eller skadegörelse vid skogskojor. I någon mening kan man
naturligtvis säga att det handlar om viktiga aspekter av entre-
prenörernas och maskinförarnas arbetsmiljö, men jag valde att inte
generellt ta med dessa artiklar i analysen, eftersom stölderna inte kan
sägas ha att göra med vare sig arbetsmiljön, arbetsinnehållet eller
organisationen i sig, utan med faktorer som till övervägande del ligger
utanför en arbetsgivares rimliga kontroll.
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Med samma argument har jag inte heller tagit med artiklar som till
exempel tar upp vissa års rika förekomst av myggor, artiklar om
särskilt regniga somrar med leriga skogsvägar eller liknande problem.
I någon mening har de förmodligen påverkat förarnas uppfattning av
sin arbetsmiljö mycket påtagligt och möjligen också deras
föreställningar och meningsskapande om skogsarbetet, men jag
bedömde att de inte skulle tillföra min undersökning tillräckligt
mycket för att motivera urvalet av dem.

Jag har inte heller generellt tagit med notiser eller artiklar på
familjesidorna, där huvudsyftet har varit att beskriva en jubilars liv
och yrkeskarriär39 eller artiklar som handlade om Greenpeace-
aktivisters och fältbiologiers aktioner för att hindra skogsavverkning.
Anledningen till det är att dessa artiklar mycket tydligt har fokuserat
på aktivisterna och deras budskap och skogsarbetaren inte alls är
synlig.  Det  finns  dock  undantag  från  denna  regel,  till  exempel  i  det
fall  maskinföraren  i  en  artikel  som  handlade  om  till  exempel  en
Greenpeace-aktion uttryckte obehag för att sätta sig i sin maskin och
arbeta  eller  var  orolig  för  att  någon  skulle  skada  sig  när  aktivisterna
kedjat fast sig vid hans skogsmaskin.

Artiklar som handlar om skogsmässor har tagits med i analysen i
de fall de innehållit någon beskrivning av arbetsmiljöaspekter på
skogsarbete,  men inte  i  de  fall  när  de huvudsakligen har  handlat  om
någonting annat som utspelade sig på mässan, till exempel om någon
som gjort skulpturer med motorsåg eller en beskrivning av hur
mässområdet gjorts i ordning eller städats av.

Artiklar om rekrytering och framtida utveckling inom
skogsbranschen var den typ av artiklar som jag upplevde som svårast
att bedöma. I intervjuerna uttryckte såväl entreprenörer som fackliga
representanter och branschrepresentanter oro inför framtiden på
grund av svårigheterna att rekrytera ungdomar till skogen. Jag
bedömde att svårigheter att nyrekrytera är tätt sammanknippade med
såväl fältets som samhällets meningsskapande kring yrkets
möjligheter att erbjuda goda fysiska, psykiska och sociala förut-
sättningar för en god arbetsmiljö och har därför inkluderat sådana
artiklar i analysen.
Utöver dagstidningen och de två skogstidskrifterna har jag även följt
SLA, Skogs- och lantbruksarbetsgivarnas medlemstidning under åren
1999-2003  (20  nummer).  SLA-bladet  går  inte  att  jämföra  med  de

39 Det finns dock ett par undantag till den regeln. I ett par fall när artikeln var
tydligt mer inriktad på skogsarbete och dess villkor än på jubilaren som sådan har jag
tagit med dem i analysen.
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bägge andra skogstidskrifterna med avseende på vare sig antal artiklar
om arbetsmiljön i skogen eller antal läsare. Det är en tidning som
vänder sig till arbetsgivare inom skog, lantbruk och trädgård och som
under de undersökta åren efter min genomläsning av den resulterade i
16 artiklar som beskriver arbetsmiljö och risker i skogen enligt mina
kriterier som beskrevs tidigare. De bilder av skogsmaskinarbete som
där träder fram är dock intressanta som ett exempel på föreställningar
i en annan av fältets delar, nämligen arbetsgivarsidan.

För  att  även  få  en  bild  av  föreställningar  i  den  del  av  fältet  där
arbetstagarna rör sig läste jag igenom samma årgångar av den fackliga
tidningen Skogsindustriarbetaren. Det fanns dock mycket lite artiklar
i  den  som  skulle  tillföra  något  ytterligare  till  den  bild  av
skogsmaskinarbete som framträdde i de redan analyserade facktid-
krifterna. Däremot innehöll tidningens nummer 3/2004 ett tema om
skogsmaskinentreprenörer, varför jag valde att analysera den bild av
skogsmaskinentreprenörers villkor och arbetsmiljö som trädde fram i
dessa sex artiklar.

Artiklarna från SLA-bladet och Skogsindustriarbetaren kodades på
samma sätt som Västerbottens-Kuriren och de båda facktidskrifterna
Svensk Skogsteknik och Tidningen Skogen i den kvantitativa medie-
analysen, men på grund av att det var så få artiklar finns de inte med i
jämförelsen av de tre största tidningarna. Däremot finns exempel från
till exempel den tematiska analysen av dessa artiklar med i ett senare
skede av undersökningen för att illustrera dessa aktörers uttryckta
föreställningar kring arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete.

Sammanfattningsvis syftade den inledande medieanalysen till att få
en översiktlig bild över vilka aktörer som är i fokus i artiklarna, vilken
inriktning artiklar som handlar om arbetsmiljö i skogsmaskinarbete
har, samt att identifiera vilka specifika arbetsmiljöproblem som synliggörs.
Därutöver kodades vilka huvudteman artiklarna handlade om i sin
helhet, vilka lösningar på arbetsmiljöproblem som lyftes fram, samt på
vilka  sätt  en beskrivning av skogsmaskinentreprenören sattes i relation till
lösningar på arbetsmiljöproblem. Därefter gick undersökningen in i
steg 3, vilket innebar att analysera de föreställningar om arbetsmiljö
och risker, samt lösningar på arbetsmiljöproblem, som uttrycktes av
aktörer i fältet. För den analysen vidgades mediestudien, genom att
ett radioprogram som behandlade skogsmaskinarbete samt tio
skogsmaskinannonser analyserades med avseende på vilka före-
ställningar om skogsmaskinarbete som uttrycktes. Av de tidigare
analyserade tidnings- och tidskriftsartiklarna valdes 49 ut för en
djupare analys. Dessutom analyserades sex artiklar från ett fackligt
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temanummer om skogsmaskinentreprenörer, respektive sju stycken
från SLA-bladet.

Intervjuer med fältets aktörer

Urval och genomförande
Sammanlagt ingår tio intervjuer i analysen40, varav tre genomfördes
som gruppintervjuer.  Totalt innebär det att femton personer har
intervjuats. Fyra formella intervjuer som gjordes mycket tidigt i
undersökningen har inte analyserats tillsammans med de övriga, utan
får betraktas som bakgrundsmaterial. Jag har också genomfört ett
antal informella intervjuer i samband med att jag deltagit i möten,
seminarier och mässor. Informella intervjuer kan jämföras med
samtal som sker spontant under eller i direkt samband med
observationer, till exempel när det kan vara svårt att i en formell
intervju fånga vardagliga händelser och skeenden (Kullberg 1996,
Pilhammar Andersson 1996). De informella intervjuerna har
fördjupat och förklarat det övriga empiriska materialet. Dessa
intervjuer och de minnesanteckningar jag förde vid intervjutillfällena
har  varit  ett  mycket  viktigt  verktyg för  mig för  att  skapa en djupare
förståelse för fältet och ett sätt för mig att reflektera över min egen
kunskapsutveckling, men får även de i analyssammanhang betraktas
som bakgrundsmaterial.

De formella intervjuerna genomfördes i olika sammanhang och på
olika platser, vilket främst berodde på när det var lättast för mig att få
tillgång till de olika intervjupersonerna utan att inkräkta på deras
arbete41.  Två  av  intervjuerna  skedde  ute  i  en  skogskoja  i  samband
med ett arbetspass i skogen, en på mitt arbetsrum vid ett tillfälle när
informanten hade ett ärende till Umeå, två på den intervjuades
arbetsplats (kontor), fem i samband med NOLIA-mässan i Umeå
2004. Trost (1993) menar att det är viktigt att miljön för intervjun är
bekant och ostörd för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Jag

40 Följande intervjuer ingår i analysen, se även s. 81 f: Fem intervjuer med
skogsmaskinförare/entreprenörer, gruppintervju med en entreprenör, en
representant för SLA och en representant för SMF, intervju med representant för
SMF, intervju med representant för SLA, gruppintervju med Skogs- och
lantbrukshälsan (tre personer), intervju med representanter för skogs- och träfacket
(två personer)

41 Eftersom skogsmaskinerna är dyra i inköp och därför utnyttjas hårt, har jag i
första hand velat genomföra intervjuerna på tider då entreprenörerna eller
maskinförarna inte arbetade i skogen. Det har inneburit att intervjuerna inte har
genomförts under exakt samma förhållanden.
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upplevde inte att den spridda lokaliseringen av intervjuplatser kan ha
påverkat vare sig intervjuernas innehåll eller genomförande. De har
alla  genomförts  i  en  lugn  atmosfär  och  mer  haft  karaktären  av  ett
samtal än en formell intervju, trots att jag har utgått från
förutbestämda frågeområden i en intervjuguide42

Efter att först ha presenterat mig och min undersökning, samt
ägnat några minuter till inledande småprat, sattes bandspelaren på.
Intervjuerna inleddes med några frågor om yrke, organisatorisk
placering och bakgrund, samt vilken maskinpark entreprenören
arbetade med43. Därefter fortsatte alla intervjuer med frågor om vad
informanterna tänkte på när jag lade fram begrepp som arbetsmiljö
och arbetsmiljörisker. Efter detta ställde jag frågor om hur de såg på
arbetsmiljöproblem i samhället i stort och inom skogsbranschen i
synnerhet.  Jag  bad  dem  beskriva  arbetet  i  skogen  idag  och  gärna
jämföra den med deras tidigare upplevelser av skogsarbete eller att
jämföra skogen som arbetsplats med andra arbetsplatser de varit
anställda vid. Ett frågeområde rörde ansvar för arbetsmiljön i skogen,
inklusive det personliga ansvaret. Vidare ställde jag frågor om genom
vilka kanaler de brukade nås av information om arbetsmiljörisker,
samt hur de såg på fördelar och nackdelar med olika typer av medier
och informationskanaler för denna typ av informationsöverföring. Jag
frågade också om de själva upplevde problem i sin arbetssituation i
form av belastningsskador eller andra problem eller om någon de
kände gjorde det.
Vid intervjuerna utgick jag från en frågemall. Mallen användes vid alla
intervjuer, som genomfördes i samtalsform.44 Under intervjuerna
berördes alla frågeområden som fanns med i mallen. Mallen följdes
dock inte bokstavligt och kronologiskt, utan användes som ett
flexibelt instrument med möjligheter att följa upp svaren och det som
informanterna själva tog upp och som verkade intressant att fördjupa
frågorna om i intervjusituationen. Flexibilitet under intervjuerna kan
vara en fördel enligt Repstad (1993), som menar att då det inte finns
några detaljerade frågor tvingas mer konkreta frågor fram, vilket mer
påminner om ett naturligt samtal.

42 Intervjuguide, se bilaga 5.
43 Även om jag inte ställde den frågan, så berättade de alltid själva tidigt i

intervjun vilka maskiner de hade. Jag tolkade detta vid intervjutillfället som om
tekniken upptog en stor och viktig del av deras tankar kring sin arbetssituation.

44 Med samtalsform avser jag en vardagsliknande konversation. För en fördjupad
diskussion om intervjun som samtal se till exempel Kvale (1997:25-41), Merriam
(1994:87).
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Även  om jag  utgick  från  en  frågemall  blev  alltså  ingen  intervju  den
andra lik, med avseende på vilka frågor som togs upp och vilken väg
samtalet gick, men mallen fanns alltid med som stöd och min
ambition var alltid att täcka upp alla frågeområden som frågemallen
omfattade. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) karaktäriseras ostruktu-
rerade intervjuer av att frågeformuleringen inte behöver följa en strikt
mall, utan att man kan välja att formulera frågorna mer fritt än vid en
standardiserad intervju. Den ostrukturerade intervjun är inte bara
informationsinriktad utan även personinriktad, vilket innebär att
forskaren är lika intresserad av att få fram respondentens värderingar
och föreställningar som så kallade ”rena fakta”. (Lundahl & Skärvad,
1999). I mina intervjuer var det i första hand deras föreställningar
kring arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete, inklusive deras egna
arbetsvillkor jag var intresserad av, varför intervjumetoden passade
väl för mitt syfte.

Alla intervjuer spelades in på band. Ingen av de intervjuade hade
någonting emot att bandspelaren sattes igång, men jag upplevde att
ett par av informanterna kan ha sett bandspelaren som något
hämmande vid intervjutillfällena, dock mest under de inledande
frågorna.  Dessa  två  intervjuer  blev också de kortaste  och var  de där
jag upplevde att jag fick sämst kontakt med de intervjuade
personerna. Det är omöjligt att säga om det berodde på bandspelaren
eller på någonting annat.

 Intervjuerna varade mellan cirka 45 minuter och en och en halv
timme,  förutom  de  två  nyss  nämnda  som  avslutades  efter  cirka  30
minuter. Alla, utom en av informanterna i en gruppintervju var män.
Det fåtal kvinnor som finns inom skogsbranschen har inte befunnit
sig på de positioner i organisationerna där jag har genomfört
intervjuerna, jag har till exempel inte under hela avhandlingsarbetets
gång personligen stött på någon enda kvinnlig skogsmaskinentre-
prenör eller maskinförare som arbetar operativt ute i skogen.45

Frågan om vad det kan ha betytt för intervjusituationen att jag
själv är kvinna och akademiker och att mina informanter är män med
en helt annan yrkesinriktning är inte helt enkel att besvara, men ändå
viktig att reflektera över. Om jag skulle ha varit man, skulle vi ha varit

45 Därmed inte sagt att det inte finns någon. Jag har bara inte stött på någon
under min undersökning. Någon nämnde att det finns någon enstaka kvinna i det
Västerbottniska maskinella skogsbruket och i skogstidskrifterna finns några artiklar
som handlade om ”den kvinnliga maskinföraren”. Däremot drivs många
entreprenadföretag som familjeföretag där kvinnorna sköter ekonomi och
administration och männen sköter det maskinoperativa arbetet (jfr Hultåker 2002).
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mer lika ur en aspekt, nämligen med avseende på kön, men skulle jag
därigenom ha haft en fördel i intervjusituationen eller när jag tolkat
mina  informanters  svar?  Samma  fråga  gäller  om jag  skulle  ha  tolkat
intervjusvaren på ett annat sätt om jag hade haft en egen erfarenhet
av skogsmaskinarbete, eller om jag rent av i så fall skulle ha ställt
andra frågor? Det är omöjligt att ge ett svar på dessa frågor då jag de
facto är kvinna och har genomfört intervjuerna utifrån den förut-
sättningen. Jag ser det naturligtvis inte som ovidkommande att jag är
kvinna och akademiker utan egen praktisk erfarenhet av skogsarbete,
men har däremot reflekterat över hur viktiga dessa skillnader mellan
mig och informanterna egentligen har varit.

En intervju är ett möte mellan människor med olika erfarenheter
och upplevelser. I mötet skapas en relation mellan människor som till
exempel har olika kön, klass, etnicitet, ålder eller yrkeserfarenheter.
Det är inte särskilt troligt att intervjuaren tolkar och upplever exakt
samma verklighetsbild som informanten även om alla de uppräknade
aspekterna skulle vara lika. Intervjusituationen möjliggör en inblick i
en  verklighet  som  för  intervjuaren  så  gott  som  alltid  är  mer  eller
mindre okänd. Jag har snarare oftast upplevt det som en tillgång att i
intervjusituationen så tydligt skilja mig från mina informanter att det
har minskat risken för underförståddheter eller för-givet-taganden
som skulle ha kunnat utgöra ett hinder för kommunikationen i form
av utelämnad eller underförstådd information eller maktkamper,
vilket skulle kunna bli fallet om intervjuaren och informanten
befinner sig i en alltför liknande position. Jag har kunnat närma mig
frågeområdena med en nyfikenhet och utan förutfattade meningar
som jag kanske skulle ha haft om jag hade haft en större likhet med
mina informanter. Eftersom såväl mina mor- som farföräldrar som
andra i min släkt är eller har varit skogsarbetare, är jag dock inte helt
främmande för vad arbetet kan innebära. Det tror jag har medfört att
jag, även om jag inte alls kan sätta mig in i informantens vardag och
upplevda verklighet fullt ut, så har jag förstått många ord och uttryck
utan att behöva fråga och kunnat samtala om skogsarbete på en
vanlig konversationsnivå.

Urvalet till intervjuerna har till stor del varit strategiskt i den
meningen att jag sökte få representation från flera av fältets olika
aktörer.  Samtidigt  har  det  delvis  skett  enligt  den så  kallade snöbolls-
metoden, där en kontakt har lett till en annan46. På detta sätt har jag

46 Snöbollsmetoden innebär att man genom kontakter med personer som
bedöms intressanta för undersökningen får kontakt med ytterligare personer som kan



80

haft möjlighet att i takt med att min egen kunskap om fältet har ökat,
göra en noggrannare selektion av intervjupersoner, vilket även har
inneburit att antalet intervjuer har kunnat hållas nere. Utifrån de
inledande observationerna och genomgången av övrigt bakgrunds-
material  i  form  av  till  exempel  skogstidskrifterna  gjorde  jag  en
preliminär schematisk bild av hur jag uppfattade det organisatoriska
fältet. Intervjupersonerna valdes sedan ut genom att jag kontaktade
individer  i  de  delar  av fältet  som jag genom observationer  och mina
tidigare analyser kunnat identifiera som särskilt aktiva i
arbetsmiljökommunikationen i fältet. Genom de första intervju-
personerna fick jag sedan kontakt med andra, som ledde till kontakter
med ytterligare andra.

Någon av aktörerna som jag inledningsvis upplevde som viktiga
att ta kontakt med, har fallit bort och någon har tillkommit allt
eftersom min kunskap om fältet och relationerna inom det ökade. Ett
exempel  på  det  är  intervjun  med  Skogs-  och  lantbrukshälsan  i
Robertsfors. Jag var exempelvis tidigt klar över att företags-
hälsovården borde vara en viktig aktör i det organisatoriska fältet
kring skogsmaskinentreprenörernas arbetsmiljö. Det var dock inte
förrän ganska sent i undersökningen som det stod klart för mig vilken
av de tre företagshälsorna i Västerbottensområdet som kunde tillföra
min undersökning mest information.

En  av  de  viktigaste  faktorerna  för  att  en  intervju  ska  kunna  ge
forskaren möjligheter att få tillgång till ett rikt och fylligt material är,
enligt Holme och Solvang (1991), att informanterna är intresserade av
de teman eller ämnen som tas upp i intervjuerna. I min undersökning
har informanternas intresse oftast varit mycket stort, vilket inte är
överraskande, eftersom det handlar om så grundläggande teman som
deras personliga arbete och hälsa. En annan av Holme & Solvangs
framgångsfaktorer som uppfylldes i min studie var att intervjuerna
oftast ägde rum i en för informanterna välkänd miljö, vilket kan öka
tryggheten i samtalssituationen. Ett gott resultat kan även bero på i
vilken mån intervjuerna kan genomföras som ett samtal där man kan
låta informanterna känna att de besitter sakkunskapen, vilket gör att
rollfördelningen mellan dem och forskaren blir mer jämställd.  I mina
intervjuer var informanterna utan tvekan de som besatt sakkunskapen
och även om intervjusituationen i sig och användandet av band-
spelaren kan ha varit ovanlig för dem, upplever jag att intervjuerna

vara intressanta som intervjupersoner eller för att förmedla ytterligare kunskap (Trost
2001, s. 31, se även Dahmström 2000).
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genomfördes som en form av informativa samtal.  Jag upplevde
under intervjuerna inte någon särskilt stor risk för intervjuareffekter i
form av att informanten anpassade sina svar till vad han trodde att jag
ville  höra,  utövade  självcensur  eller  på  annat  sätt  påverkades  av
intervjusituationen (jfr Halvorsen 1993).

I några fall valde jag att använda gruppintervjuer. Anledningen var
dels  praktiskt  betingad  och  dels  styrdes  av  faktorer  som  tid  och
tillgänglighet till informanterna. Jag hade också en tanke om att
diskussionen mellan de intervjuade i vissa fall kunde tillföra materialet
ett mervärde jämfört med en enskild intervju. Det finns dock ett
problem med gruppintervjuer och det kan vara att det bara är vissa
synpunkter som kommer fram. Enligt Repstad (1993), kan det finnas
en fördel med gruppintervjuer framför individuella intervjuer i en
grupp som är någorlunda samspelt och som inte har några inbördes
konflikter. Ett kollektiv som präglas av ett gott samspel kan till och
med fungera bättre i en gruppintervju än i individuella intervjuer, och
intervjun kan då ge en fylligare information. Samtalen får så att säga
en  egen  dynamik  där  det  den  ena  säger  följs  upp  av  en  annan  och
nyanseras av en tredje. (Repstad 1993, s. 76). Av den anledningen har
intervjuerna med entreprenörerna som normalt arbetar ensamma
genomförts enskilt, medan gruppintervjuerna har genomförts i
grupper som känner varandra väl och som normalt arbetar
tillsammans. Följande intervjuer ingår i materialet47:

(E1) Entreprenör 1 (2000-05-10)
(E2) Entreprenör 2 (2002-06-14)
(E3) Entreprenör 3 (2002-06-14)
(E4) Entreprenör 4 (2004-06-10
(E5) Entreprenör 5 (2004-06-10)
(SMF) SMF-representant (2004-06-10)
(SLA) SLA-representant (2002-06-17)

(Bransch) Entreprenör, SLA- (2000-05-10)
Representant, SMF-
representant

(ST) Skogs- och träfacket, (2004-04-01)
                        en ombudsman och en

maskinförare

47 Förkortningen inom parentes är den som jag har använt i redovisningen av
intervjumaterialet.
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(FH) Företagshälsovården, två  (2004-08-09)
företagssköterskor och en
skyddsingenjör

Transkribering av intervjuerna
Utskriften  av  intervjuerna  genomfördes  så  gott  som  parallellt  med
intervjuarbetet. Det var min strävan att skriva ut intervjuerna i så nära
anslutning till intervjutillfället som möjligt, för att fortfarande ha
intervjun i färskt minne och kunna komma ihåg detaljer i anslutning
till den aktuella intervjun. Det var dock inte alltid möjligt att uppfylla
detta, oftast på grund av att det inte alltid fanns tid att sitta med
utskriftsarbete i direkt anslutning till intervjutillfällena. Eftersom det
inte rörde sig om fler än tio intervjuer, så bedömde jag att risken att
jag skulle blanda ihop detaljer och intryck från de olika
intervjutillfällena var liten.

Jag transkriberade alla intervjuer i sin helhet och strävade efter att
göra utskriften så pass detaljerad att jag skulle ha möjlighet att komma
ihåg ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonfall och pauser. Dessa markörer
hade jag under intervjuerna försökt notera i särskilda anteckningar
som  jag  förde  under  intervjuerna.  Genom  att  själv  skriva  ut
intervjuerna fick jag tillfälle att så nära det var möjligt återskapa
samtalet med hjälp av de intryck och markörer jag skrivit ner.

När det gäller stakningar, hummanden och dialektala uttryck,
eftersträvade jag att göra utskrifterna så detaljerade som möjligt i det
avseendet utan att de skulle bli för ordagranna och krävande att läsa.
Jag har förmodligen inte heller uppfattat eller förstått alla ord eller
dialektala uttryck. I tveksamma fall har jag prioriterat att i möjligaste
mån försöka få fram andemeningen i ett uttalande, som jag har tolkat
det utifrån situationen och informantens övriga uttalanden, framför
att  få  alla  ord  och  uttryck  helt  korrekta.  Det  kan  dock  fortfarande
finnas missuppfattningar, stavfel eller tolkningar som helt och hållet
är  mina  egna.  Därför  betraktar  jag  de  inspelade  banden  som
primärkällan och mina utskrifter som en sekundär källa.

Vidgning av mediematerialet

Artiklar och radioprogram
För den fördjupade analysen av tidningsartiklarna, gjorde jag ett urval
från de artiklar som jag tidigare analyserat i den mer kvantitativt
inriktade innehållsanalysen I urvalsprocessen sökte jag efter artiklar
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som innehöll exempel från de olika teman och symboliska beskriv-
ningar som den första analysen avtäckte. Dessutom sökte jag vikta
balansen mellan källorna så att den var ungefär densamma som i den
kvantitativa analysen. Detta har medfört att analysen omfattar 17
artiklar från Västerbottens-Kuriren, 17 artiklar från Svensk Skogs-
teknik samt 15 artiklar från Tidningen Skogen. Från SLA-tidningen
valde jag ut fyra artiklar, som beskrev entreprenörernas arbetsmiljö
eller arbetsvillkor. Det fackliga perspektivet representeras av Sia-
tidningen, där jag har analyserat ett temanummer från 2004, som
innehöll sex artiklar om skogsmaskinentreprenadarbete.
Artiklarna närlästes och särskilt betydelsebärande passager
markerades. Med en betydelsebärande passage avser jag här ett avsnitt
i texten där specifika ställningstaganden i arbetsmiljöfrågor eller risk-
sammanhang uttrycks och där föreställningar om arbetsmiljö och
risker i skogsmaskinarbete framträder mer tydligt.

Radioprogrammet Tendens från 2004-10-19 ingick i en serie om
två program som rubricerades ”den tomma skogen”. Programmet
transkriberades och analyserades enligt samma principer som det
övriga mediematerialet, det vill säga genom att söka urskilja särskilt
betydelsebärande passager i texten där föreställningar kommer till
uttryck.

Skogsmaskinsannonser
Jag har också inkluderat ett urval skogsmaskinannonser i analysen. I
skogstidskrifterna  fanns  i  så  gott  som  varje  nummer  en  eller  flera
annonser från de största skogsmaskintillverkarna. De har analytiskt
behandlats på samma sätt som artiklarna i den tematiska analysen,
men med betoning på bilden och texten i samspel och vilka bilder av
skogsmaskinarbete de förmedlade. De annonser jag valde ut var
sådana där skogsmaskinarbetet beskrevs utifrån liknelser med
någonting annat, till exempel med djur eller snabba bilar. Annonser
som endast innehåller teknisk information och en bild på en skogs-
maskin har inte varit intressanta för min analys, då de inte förmedlade
föreställningar om skogsmaskinarbetet på samma tydliga sätt.

Analysen av annonserna har genomförts med en enklare semiotisk
bildanalys,  där  bilden  kan  tolkas  som  tecken  eller  symboler  som
representerar något mer än det visuellt uppenbara. Genom att
identifiera mindre betydelsebärande delar i bilden som tolkas dels
separat och dels i relation till varandra, för att slutligen analyseras i
relation till hela bildens kontext, kan man se bilden som tecken för
någonting (Eriksson och Göthlund, 2004, s. 38). I den semiotiska
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bildanalysen är tecknens och symbolernas denotativa och konnotativa
nivåer centrala. En analys på en denotativ nivå innebär att försöka ge
en så objektiv bild av vad bilden föreställer som möjligt. Den
konnotativa nivån talar om vilka associationer bilden ger och är
kopplade till kulturella föreställningar om verkligheten och till
individuella erfarenheter och alltså mer kontextberoende än den
denotativa nivån (Eriksson & Göthlund 2004, s. 38). Bildens inte och
yttre  kontext  är  också  av  intresse,  det  vill  säga  förhållandet  mellan
bild och text i en annons, respektive det sammanhang som bilden
återges i (Eriksson & Göthlund 2004, s. 39).

Tio annonser för skogsmaskiner från tre olika maskinföretag, som
fanns  införda  i  Tidningen  Skogen  under  perioden  1998-2003
analyserades enligt ovanstående principer. Frågeställningen var här
inriktad mot hur annonser för skogsmaskiner förmedlade
föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete.
Annonserna representerar i studien sådana föreställningar om
skogsmaskinarbete som skogsmaskintillverkarna uttrycker i sin
reklam och som har till syfte att få skogsmaskinentreprenörerna att
välja just deras skogsmaskin framför andras. De bilder av
maskinföraren som de förmedlar blir därigenom intressant eftersom
skogsmaskinen är maskinförarens viktigaste arbetsredskap och till
stor  del  kan  sägas  utgöra  själva  grunden  i  den  fysiska  arbetsmiljön  i
skogsarbete.  Maskintillverkarna  blir  därigenom,  som  jag  ser  det,
viktiga  aktörer  på det  organisatoriska fältet  när  det  gäller  förmedling
av bilder som uttrycker föreställningar om skogsmaskinarbete. Den
första kännedomen om nya maskiner kan entreprenören ofta få via
antingen tidningsartiklar, annonser eller vid någon maskin-
demonstration. Annonserna betraktar jag därför som ett sätt för
tillverkaren att kommunicera föreställningar om vad maskinen
innebär i termer av styrka, kapacitet eller någon annan aspekt till
entreprenören och till det övriga fältet.
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Sammanfattning av materialet
Sammanlagt omfattar den fördjupade analysen följande material:

• 17 artiklar från Västerbottens-Kuriren, 1998 - 2003
• 17 artiklar från Svensk Skogsteknik, 1998 - 2003
• 17 artiklar från Tidningen Skogen, 1998 - 2003
• 7 artiklar från SLA-bladet, 2000 - 2003
• 6 artiklar från ett temanummer om

skogsmaskinentreprenörer i Skogsindustriarbetaren 2004
• Fem intervjuer med entreprenörer och maskinförare
• En gruppintervju med en entreprenör, en representant för

Skogs- och lantarbetsgivarna och en representant för
Skogsentreprenörerna

• En intervju med en representant för Skogsentreprenörerna
• En intervju med en representant för Skogs- och

lantarbetsgivarna
• En gruppintervju med Skogs- och lantbrukshälsan (tre

personer)
• En intervju med representanter för skogs- och träfacket (två

personer)
• Radioprogrammet Tendens 2004-10-19, om

skogsmaskinarbete.
• Tio annonser för skogsmaskiner som publicerats i Tidningen

Skogen någon gång 1998 - 2003.

Analysens verktyg

Tematisk analys
En tematisk analys innebär att texten analyseras med utgångspunkt i
dess yta och ner mot att avtäcka dolda betydelser (Helland,
Knapskog,  Larsen & Østbye,  2004,  s77).  Jag  började därför  med att
läsa igenom de utvalda artiklarna, de transkriberade intervjuerna, samt
utskriften från radioprogrammet Tendens flera gånger för att få en
uppfattning om det övergripande innehållet. Därefter markerade jag
de passager, textavsnitt eller nyckelord som jag bedömde särskilt
tydligt lyfte fram aktörernas föreställningar om arbetsmiljö och risker
i skogsmaskinarbete.  I kategoriseringen av materialet utgick jag från
de övergripande teman som avtäcktes i den kvantitativa analysen av
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dagstidningen och skogstidskrifterna. Därefter lästes materialet
igenom igen, nu med syfte att identifiera eventuella kompletterande
teman. Med kompletterande teman avses sådana fall där huvudtemat
inte gav en helt rättvisande bild av artikelns innehåll, utan det fanns
fler  teman  som  tillsammans  gav  en  bild  av  de  föreställningar  so
uttrycktes i materialet. Därefter kategoriserades artiklarna med
utgångspunkt i både huvudtema och kompletterande teman

Nyckelsymboler
Att identifiera nyckelsymboler är, enligt Ehn och Löfgren (2001) ett
analytiskt användbart sätt att närma sig betydelsefulla fenomen i en
kultur. Ehn och Löfgren använder i boken Kulturanalys Sherry Ortners
begrepp nyckelsymbol, vilka kan ses som centrala symboler som
innehåller förtätade budskap om grundläggande tankesätt och
värderingar (Ehn & Lövgren 2001, s.21). Nyckelsymbolerna
innehåller information om dominerande kulturella tankesätt och
värderingar, används i olika situationer och kan ofta ha en metaforisk
kraft. Nyckelsymbolerna blir i kraft av sin förmåga att inrymma
information om en kultur ett slags analytiska pusselbitar som
tillsammans kan synliggöra centrala mönster i de studerade kulturella
fenomenen. Man kan skilja mellan summerande (elaborerande) och
utvecklande nyckelsymboler. De summerande vädjar till känslan och
laddas med starka känslor, som till exempel den amerikanska flaggan
medan de senare kan ses som tankefigurer48 i form av rotmetaforer
eller nyckelscenarier (ibid). Metaforer strukturerar språket och en
rotmetafor (eller en djupmetafor) kan ses som en underliggande
metafor som uttrycker ett grundläggande perspektiv på en företeelse
som delas av en grupp människor (Hellspong 2006).

Jag betraktar i analysen de nyckelsymboler som identifieras i mitt
empiriska material som viktiga budskapsbärare för grundläggande
tankesätt och värderingar kring hur man i det skogliga fältet tänker på
och förhåller sig till arbetsmiljö och risker i skogsarbete.

Jag  skall  ge  ett  exempel  på  hur  jag  i  avhandlingen  har  sett  på
begreppet nyckelsymbol och förtydliga på vilket sätt jag har använt
det som ett verktyg i analysen. När aktörerna i fältet uttrycker och
artikulerar ett förhållningssätt till arbetsmiljö och risker i skogsarbetet
menar jag att nyckelsymboler som uttrycker deras föreställningar

48 En tankefigur kan ses som en slags mellannivå, eller förmedlingslänk, mellan
den artikulerade diskursen och den oartikulerade och omedvetna materiella basen (jfr
Asplund 1987).
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synliggörs. I och med synliggörandet av nyckelsymbolerna och vad
som kopplas till dem, menar jag att föreställningar om såväl
arbetsmiljöproblem som deras lösningar blir möjliga att tolka.
Nyckelsymbolerna kan dessutom ses som ett slags verktyg för
aktörerna själva, som de använder i den tolkningsprocess där de själva
förhåller sig till föreställningar i fältet. När de, oftast omedvetet,
förhåller sig och sitt tänkande kring sin arbetssituation på ett visst sätt
framför ett annat, strukturerar nyckelsymbolen genom dess
inneboende tankesätt och värderingar deras tankar och föreställningar
om såväl skogsarbete och skogsarbetare som om hur
arbetsmiljöproblem i skogsarbete bör hanteras. En analys av de
nyckelsymboler som strukturerar tänkandet inom det skogliga fältet
visar alltså, menar jag, inte bara på samstämmiga, utan även på
eventuella konkurrerande föreställningar om hur till exempel
belastningsskadeproblematiken i skogsarbetet kan och bör hanteras. I
det konkreta arbetsmiljöarbetet är det vidare troligt att aktörernas
valmöjligheter styrs av vilka möjliga handlingsalternativ som finns
tillgängliga och uppfattas som möjliga och önskvärda, varför analysen
kan ge förklaringar på varför vissa typer av kunskap och information
inte kommer till praktisk nytta.

I mitt sökande efter nyckelsymboler i det skogliga fältet utgår jag
från resultaten från den skogsforskning jag presenterade i ett tidigare
kapitel. Denna forskning har visat att det verkar existera vad man kan
kalla  en  specifik  och  urskiljbar  skoglig  kultur,  som  påverkar  tankar
och uppfattningar hos aktörer i det skogliga fältet49. Denna kultur kan
spåras till exempel i det sätt på vilket olika skogsorganisationer enligt
Hugosson är höggradigt prestationsinriktade och inriktade på
handling (Hugosson 1999, s. 182). Denna kultur menar jag är möjlig
att  spåra  i  de  föreställningar  som  fältets  aktörer  ger  uttryck  för.
Prestation och föreställningar kring det verkar alltså kunna kopplas
till nyckelsymboler som innehåller särskilt grundläggande tankesätt
och värderingar i det skogliga fältet. I analysen av materialet kommer
jag att söka efter uttryck som kan kopplas till nyckelsymboler, som
kan ge ytterligare förklaringar på vilka dominerande kulturella
tankesätt och värderingar som strukturerar föreställningarna om
arbetsmiljö och risker i fältet. I mitt sökande har jag i första hand sökt
beskrivningar och symboler som har gått att koppla till i första hand
entreprenörens arbetsmiljö och arbetsvillkor. Entreprenören som
symbolisk person och entreprenörskapets villkor skulle, för att koppla

49 Se t ex Johansson (1994), Hugosson (1999), Brandth & Haugen (2000).
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till Hugossons resultat, (Hugosson, 1999), till exempel kunna kopplas
till symboler som uttrycker handling och prestation. Andra uttryck för
skogsarbetarekulturen kan vara hur frihet och individualism uttrycks
(Johansson 1994), eller hur entreprenören liknas vid den effektive
företagsledaren  (Brandth  &  Haugen  2000).   Entreprenören  och  de
föreställningar som knyts till honom utgör därigenom, som jag ser
det, en av de viktigaste metasymbolerna för en djupare förståelse av
den skogliga kulturen och föreställningar om arbetsmiljö och risker i
skogsmaskinarbete.

Lösningsinriktning
Slutligen riktas analysens fokus mot de föreställningar om lösningar
på olika arbetsmiljöproblem eller sätt att hantera dem på som uttrycks
av aktörer i fältet. Denna dimension har jag kallat textens eller
uttalandets lösningsinriktning. En förståelse av vilka lösningsinrikt-
ningar, det vill säga vilka möjliga vägar till att lösa eller hantera ett
arbetsmiljöproblem som finns tillgängliga inom fältet, ser jag som en
indikation på vilka typer av argument eller annan påverkan som
överhuvudtaget är möjlig att kommunicera i fältet och kan därför ge
svar på frågor kring varför viss information om arbetsmiljörisker inte
når fram till sina mottagare eller leder till någon förändring i beteende
hos dem.

I närläsningen av materialet har jag därför noterat hur en möjlig
eller önskvärd lösning på ett eller flera arbetsmiljöproblem i
skogsmaskinarbete uttrycks av någon av fältets aktörer.

Förförståelse och forskarposition
Innan  jag  i  nästa  avsnitt  går  in  på  att  beskriva  det  skogliga  fält  där
studien har sin empiriska hemvist är det angeläget att fråga sig vilken
roll min egen förförståelse av skogsarbete och det maskinella
skogsbrukets villkor kan ha spelat i undersökningen? Det är en i
högsta grad angelägen fråga, eftersom det sätt på vilket jag har valt att
närma  mig  frågan  påverkas  av  min  förförståelse  för  till  exempel
entreprenörskapets villkor och av hur den för mig tillgängliga bilden
av skogsbrukets villkor ser ut. Det påverkar i sin tur sannolikt även
det sätt på vilket jag analyserar och tolkar resultaten och de slutsatser
jag drar av dem.

När det gäller min förförståelse av skogsarbete har jag ingen egen
erfarenhet av yrkesmässigt arbete med skogsmaskiner eller motorsåg.
Det finns dock och har under min uppväxt funnits flera skogs-
arbetare och skogsägare i släkten. Bara det faktum att jag är född och



89

uppvuxen i ett skogslän med föräldrar och släktingar som på olika
sätt har arbetat i skogen, som anställda eller som självverksamma
skogsägare, gör att jag inte är helt obekant med skogsarbete och dess
villkor. Min morfar var hemmansägare i Storbäck i Dorotea och
arbetade i såväl sin egen skog som i andras. Likaså ägde och brukade
min farfar skog i Åsele. Min mamma arbetade som ung som kocka i
skogshuggarlag och har sedan arbetat en stor del av sitt yrkes-
verksamma liv vid Skogsvårdsstyrelsen50 i  Umeå.  Det  gör  att  jag
under min uppväxt har hört berättelser om skogsarbete och skogen
har även på detta sätt blivit en del av min egen historia, om än inte av
egenupplevd erfarenhet.

Det skulle kunna vara så att jag påverkas i mitt sätt att tänka kring
entreprenörskap och småföretagande av min utbildningsbakgrund i
företagsekonomi med organisationsteoretisk inriktning som senare
har kompletterats med medie- och kommunikationsvetenskap. Jag
menar att den kombinationen gör att kopplingar mellan själva
organiserandet av arbetet och frågor om kommunikation är av särskilt
intresse för mig att belysa i relation till hur man i företag och
organisationer hanterar arbetsmiljöproblem.

Min  önskan  var  från  början  att  inta  en  så  oberoende
forskarposition som möjligt gentemot det studerade fenomenet. Det
visade  sig  dock  under  arbetets  gång  bli  mer  och  mer  omöjligt  att
förhålla sig neutral i förhållande till det organisatoriska fältet. Som jag
tidigare konstaterat, är fältet att betrakta som en social konstruktion
som hålls samman genom aktörernas föreställningar om hur det ser
ut.  I  och  med  att  jag  själv  har  ökat  min  kunskap  om  det  skogliga
fältet, dess avgränsningar och aktörer, har jag kommit att inse att även
jag omfattas liknande föreställningar om fältets gränser som de övriga
ingående aktörerna ger uttryck för.

Eftersom jag definitionsmässigt placerar skogs- och arbetsmiljö-
forskning som en del av det organisatoriska fältet, se figur 2 på sidan
94, blir följden att även denna studie och därigenom även jag som
forskare i någon mån blir en liten del av det. Det betyder att jag inte
kan göra anspråk på att förhålla mig oberoende gentemot arbetsmiljö-
kommunikationen i det studerade fältet. Inte heller kan jag vara helt
neutral i mina ställningstaganden och vägval under studien. Samtidigt
menar  jag  att  det  förhållandet  att  jag  själv  med  tiden  har  kunnat  se
mig själv som en, om än mycket liten, del av det organisatoriska fältet

50 Senare Skogsstyrelsen.
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har medfört att mina vägval kan förklaras utifrån min successivt
ökade förståelse för fältet och dess referensramar.

I nästa kapitel börjar redovisningen av det empiriska materialet
genom att jag ringar in och definierar det skogliga fält där före-
ställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete kommuni-
ceras mellan fältets olika aktörer. I de kommande kapitlen beskrivs
och analyseras de föreställningar om arbetsmiljö och risker i
skogsmaskinarbete som aktörer i fältet uttrycker.
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DEL IV - SLUTAVVERKNING
Slutavverkning, eller föryngringsavverkning som det numera kallas, är skördetid.
Det är ett viktigt skede i skötseln av skogen och innebär att det som tidigare har
planterats, vårdats och växt nu skördas och marken blir redo för odling eller
föryngring. (Skogsstyrelsen 2005).

Ett skogligt fält
I och med detta kapitel börjar redovisningen av det empiriska
materialet. Inledningsvis tecknar jag en schematisk bild av det
organisatoriska fält som studien avser och som ligger till grund för
den fortsatta analysen av materialet51. I samband med presentationen
av  de  olika  aktörerna  ger  jag  exempel  på  olika  typer  av
arbetsmiljökommunikation som respektive aktör är involverad i.
Redogörelsen bygger till stor del på det bakgrundsmaterial som jag
har  samlat  in  och  som  beskrevs  närmare  i  det  föregående
metodkapitlet, samt på svaren på några av enkätens frågor, som
särskilt behandlade kommunikation om arbetsmiljö och arbetsmiljö-
risker.

Det svenska skogsbrukets organisering52

År 2006 uppgick nettoavverkningen, det vill säga volymen av alla
stammar som avverkats och till någon del tillvaratagits, till 98,3
miljoner skogskubikmeter (Skogsstatistisk årsbok 2006, s. 137).
Avverkningen av dessa skogskubikmeter sköts till 75 procent av

51 De beskrivna aktörerna är ett urval av såväl aktörer i fältet, som deras olika
kommunikationsaktiviteter. Bilden utgörs framförallt av sådana aktörer som jag har
studerat närmare eller samlat bakgrundsmaterial från. Det är dessutom en
ögonblicksbild från den tidpunkt jag definierade det studerade fältet. Jag gör därför
inga anspråk på att vara heltäckande i min beskrivning av fältet, som kan ses som en
av flera möjliga bilder. Mitt främsta syfte med att teckna denna schematiska bild över
fältet är att illustrera fältets komplexitet och föränderlighet.

52 Innehållet i detta avsnitt har jag om inget annat anges hämtat huvudsakligen
från två källor; Oscar Hultåkers examensarbete från 2002, Skogsentreprenad idag och i
framtiden – En kvalitativ studie av skotgmaskinentreprenörers verksamhet och framtidsvisoner,
respektive Hultåker, O; Bohlin, F; och Gellerstedt, S (2003) Ny entreprenad i skogen –
bredda för bättre arbetsmiljö och lönsamhet.
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privata entreprenörer (Hultåker mfl 2003). Skogsbolagen och skogs-
ägareföreningarna har antingen egna maskinförare anställda eller
köper in entreprenadtjänster för avverkning, röjning och plantering.
Förutom egen avverkning köper man in avverkningsuppdrag och
virke från privata skogsägare och skogsägareföreningar. Virket
exporteras eller förädlas i egen eller annan regi (Hultåker m.fl. 2003).

Enligt Skogsstatistisk Årsbok fanns det år 2005 strax under 23
miljoner produktiv skogsmark i Sverige (Skogsstatistisk Årsbok 2006,
s.  29).  Ungefär  hälften  av  skogen  ägs  av  privata  ägare,  ungefär  en
fjärdedel  av  privata  bolag,  nästan  en  femtedel  av  staten  och  övriga
privata ägare som till exempel kyrkan, kommuner eller landsting äger
den resterande procenten. Staten, genom Sveaskog AB var den
enskilt  klart  största  skogsägaren  i  Sverige  med  strax  under  3,5
miljoner hektar produktiv skogsmark. De största privata bolagen
Bergvik  Skog  AB,  SCA  Skog  AB  och  Holmen  Skog  AB  äger
tillsammans nästan fem miljoner hektar (Skogsstatistisk Årsbok 2006,
s.29).

Det svenska skogsbruket har under senare delen av
nittonhundratalet genomgått stora förändringar (jfr Hultåker 2002).
Fram till 1950-talet sköttes skogsavverkningarna av självständiga
entreprenörer. När skogsbolagen själva övertog ansvaret för
avverkningsarbetet genomfördes en mekanisering och rationalisering
av arbetet i skogen. Från slutet av 1970-talet har det skett en
tillbakagång till systemet med entreprenörer, bland annat genom att
många av de bolagsanställda erbjöds att köpa skogsmaskinerna från
skogsbolag eller skogsägarföreningar. Ofta fick de stöd i form av lån
eller borgensåtaganden från uppdragsgivarna och den så kallade AT-
föraren,  där  AT  står  för  arbetstagar-,  blev  en  mellanform  där  man
ägde  sin  maskin  men  fortfarande  var  anställd  av  skogsbolaget  eller
skogsägarföreningen. Successivt har dessa maskinägare bildat egna
företag och idag beräknas det att åtminstone tre fjärdedelar av
avverkningsarbete utgörs av fristående entreprenörer (Hultåker 2002).
Det handlar ofta fortfarande om relativt små företag, som är starkt
knutna till sina uppdragsgivare (Pontén 2000, Ejermo 2001).

Karaktäristiskt för skogsentreprenörsföretag är att de har växt i
storlek successivt under 80- och 90-talen samt att det är aktiebolag
som ägs av entreprenören ensam eller tillsammans med familje-
medlemmar (Hultåker m.fl. 2003). Det händer relativt ofta att ett
företag tas över från far till son och många av entreprenörerna
kommer från en miljö av utbrett företagande. Kärnan i verksamheten
är  avverkning  av  skog,  men  många  av  entreprenörerna  bedriver
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verksamhet av olika slag som komplement, såväl inom skoglig verk-
samhet som utanför. Avverkningsarbetet utförs antingen helt och
hållet med egna maskiner och anställda eller genom att man
kombinerar sådant arbete med att kontraktera underentreprenörer vid
arbetstoppar. Om man inte har ett mer långsiktigt kontrakt med ett
skogsbolag eller en större skogsägarförening, kan sysselsättningen
vara ojämn, vilket gör det svårt att hålla personalen i arbete på
årsbasis (Hultåker m.fl. 2003).

En schematisk bild av det studerade skogliga fältet
I detta avsnitt presenterar jag inledningsvis en schematisk modell över
aktörerna i det organisatoriska fält53 jag  har  identifierat  som
betydelsefullt för spridande av föreställningar om arbetsmiljö och
risker i skogsarbete. Jag har i figuren placerat skogsmaskinentre-
prenörerna i fältets centrum, vilket indikerar att jag betraktar dem
som ett nav54 kring  vilket  övriga  aktörer  formerar  sig.  Fältet  som
helhet  binds  samman  av  relationer  som  har  att  göra  med  hur
arbetsmiljö och arbetshälsa i skogsarbete hanteras på ett praktiskt och
ett föreställningsmässigt plan.

Det material som senare analyseras i avsikt att avtäcka
föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete är ett urval
från  alla  typer  av  kommunikation  som  finns  representerade  i  fältet
som helhet. Jag har här fokuserat på lokala delar av fältet, då en
totalundersökning skulle bli alltför omfattande att genomföra och inte
bidra i motsvarande mån till att uppfylla avhandlingens syfte. Urvalen
grundar sig på huvudprincipen att inkludera kommunikation från
skilda delar av fältet och att prioritera sådana aktörer som i enkäten, i
de inledande intervjuerna och i mina observationer och fältstudier har
framträtt som viktigare för eller åtminstone mer aktiva i
arbetsmiljökommunikationen inom fältet.

Därefter presenteras fältets aktörer och några av de olika typer av
kommunikationsaktiviteter de är engagerade i och som jag har kunnat
identifiera. Den närmast kommande framställningen bygger alltså
delvis på en syntes av mitt hopsamlade bakgrundsmaterial. Dessutom

53 Benämningen ”det studerade skogliga fältet” antyder att det finns fler än ett
identifierbart skogligt fält. Jag betraktar det i avhandlingen studerade skogliga fältet
som föränderligt i såväl utseende som innehåll och som representativt för just denna
studie. Någon annan studie med annan inriktning kan komma att identifiera ett fält
med annorlunda utseende, aktörer och innehåll

54 Begreppet nav avser här en bildlig liknelse som betyder att det i min analys är
skogsmaskinentreprenörerna som sätts i fokus för analysen.
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har information om de olika aktörerna inhämtats från bland annat
källor på Internet och genom andra tryckta och muntliga källor. Den
enkät som redovisas i nästa avsnitt har gett information om vilka
aktörer entreprenörer och maskinförare säger sig ha relationer med
när det gäller kommunikation om arbetsmiljö och risker i skogs-
arbete.
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Figur 2 En schematisk bild av det studerade skogliga fältet

Branschorganisationer
SMF Skogsentreprenörerna.  SMF  är  en  bransch-  och  intresse-
förening med cirka 740 anslutna medlemsföretag. Medlemmarna är
automatiskt anslutna till SLA, Skogs- och Lantbruksarbetsgivarna och
föreningen Svenskt Näringsliv.  Sveriges skogsentreprenörer verkar
över  hela  Sverige  och  är  indelat  i  tre  regioner  med  huvudkontor  i
Solna. SMF har sju anställda, som arbetar med utbildning, ekonomisk
och juridisk rådgivning, samt att ge råd och stöd i förhandlingar och
information om nyheter i branschen (Skogsmaskinföretagarna 2006).

I medlemskapet ingår bland annat tidningen Svensk Skogsteknik
och medlemsbladet Skogsentreprenören. Via föreningens hemsida
kan medlemmarna få tillgång till information om aktuella utbildningar
och projekt, länkar till forskningsinstitutioner som Stiftelsen
Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk, och Sveriges
Lantbruksuniversitet. Genom ett webbaserat forum finns möjligheter
att diskutera aktuella branschgemensamma frågor, köpa och sälja
varor, söka arbetskraft eller anställning via en anslagstavla
(Skogsmaskinföretagarna 2006).
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SYN, Skogsbrukets Yrkesnämnd,  verkar  för  samverkan  i
branschen i utvecklingsfrågor bland annat inom arbetsmiljöområdet.
Där deltar bland andra företrädare för skogsbolagen,
skogsmaskinföretagarna och de anställdas organisationer, det vill säga
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Skogs- och Träfacket,
Ledarna, Skogsmaskinföretagarna, LRF-skogsägarna, Skogsstyrelsen
och Arbetsmiljöverket.

SYN: s internetportal är deras plattform på Internet och en kanal
ut  till  intresserade  av  skoglig  utveckling.  Där  kan  man  som
entreprenör eller annan intresserad hämta information om utbildning
och utveckling i skogsbranschen, söka kontakt med företag och
myndigheter eller länka sig vidare inom skogssverige. De utbildningar
SYN informerar om via hemsidan spänner över ämnen som
datakunskap, matematik och ekonomi, arbetsmiljö, organisation och
ledarskap, samt rena skogsinriktade kurser som skogsuppskattning
och skogsbränsleuttag. (Skogsbrukets Yrkesnämnd 2006).

SYN producerar informations- och utbildningsmaterial som
används i olika typer av utbildningar. Ett exempel är den handledar-
utbildning som genomfördes i Umeå 2001 och som utgör ett av mina
observationstillfällen inför studien. Den utgick från den så kallade
”SYN-modellen”, som  syftar  till  att  utveckla  väl  fungerande  arbetslag
(SLA-bladet 2/2002). I det material som delades ut vid utbildningen
ingick informationsblad om ”SYN-modellen”, samt den så kallade
”Risktermometern”, som är ett systematiskt hjälpmedel för kartläggning
av risker i arbetet. ”Risktermometern” har tagits fram av Prevent, som är
Svenskt Näringslivs, LO: s och PTK: s samarbetsorgan i arbetsmiljö-
frågor och som tar fram och tillhandahåller utbildningar, arbets- och
utbildningsmaterial, faktaböcker samt tidningen Arbetsliv. Dessutom
innehöll materialet ett informationshäfte om effektiv metod i arbete
med arbetsgrupper, en checklista för skyddsrond från Skogforsk, en
blankett för arbetsmiljökartläggning av psykosociala faktorer, samt
två kompendier om kommunikation från A Lindqvists Arbetslivs-
utveckling. Tommy Iseskogs Adventskalender: Ett hjälpmedel för
riskanalys, samt en bok som beskriver projektet ”SYN-modellen” fanns
också med i kursmaterialet. SYN har även varit med och producerat
en videofilm om belastningsskador i skogsarbete, som används vid
egna och andras utbildningar55, samt en videofilm som kallas



96

”Skogsbruk i utveckling” och som beskriver vad man kallar ”goda
exempel”från skogsbruket.

Arbetsgivareorganisationer
SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet –  är  en
sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, jordbruk och
trädgårdsnäring samt inom närliggande verksamhetsområden (Skogs-
och lantarbetsgivareförbundet 2006). SLA har nära 4000 medlems-
företag, varav skogssektionen omfattar 1100 företag med 7000
anställda i skogsarbete och virkesmätning. SLA är en serviceorganisa-
tion som bistår medlemsföretagen i olika typer av arbetsgivarfrågor,
som omfattar bland annat avtal, rådgivning samt information (Skogs-
och lantarbetsgivareförbundet 2006).

SLA ger ut SLA-bladet till sina medlemmar samt till andra
intresserade via en kostnadsfri prenumeration fyra gånger per år.
SLA-bladet finns dessutom att nå via förbundets hemsida. SLA-
bladet innehåller nyheter om teknik, ekonomi och arbetsmiljö som
berör förbundets verksamhetsområden. Via medlemskapet kan
entreprenörerna även via  hemsidan få  ta  del  av information om och
utbildning i arbetsmiljö- och företagarfrågor. Där finns också länkar
till krönikor som behandlar arbetsvillkoren i skogen som är skrivna av
SLA-medarbetare och som har publicerats i Lantbrukets Affärer, som
riktar sig till lantbrukare och skogsföretagare. SLA arrangerar kurser
och seminarier i bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap,
samt kortare yrkesinriktade kurser för att öka kompetensen hos
företagens anställda (Skogs- och lantarbetsgivareförbundet 2006).

SLA Norrs regionkonferenser som anordnas av Umeåkontoret,
har de senaste åren haft mer eller mindre uttalade arbetsmiljöteman.
År 2005 var till exempel temat ”Det friska skogsmaskinföretaget” och
konferensen syftade till att diskutera arbetsmiljöfrågor i skogen i
relation till företagandets villkor och nya regler inom sjukförsäkringen
(SLA-bladet 3/2005).

Fackliga organisationer
Skogs- och träfacket bildades 1998 genom en sammanslagning av de
båda förbunden Skogsarbetareförbundet och Träindustriarbetare-
förbundet.  Förbundet har ungefär 55 000 medlemmar och är i och
med detta det största fackförbundet inom skogsnäringen (Skogs- och
träfacket 2006).
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På avdelning Västerbottens hemsida på Internet56 finns information
och nyheter om frågor som berör förbundets och avdelningens
ansvarsområden. Via hemsidan kan man logga in och hitta mer
information om till exempel avtal och lönesystem (Skogs- och
träfacket 2006). Det finns även ett flertal länkar där man som medlem
kan  leta  sig  vidare  inom  förbundet,  LO  och  LO-tidningens
nätupplaga, samt länkar till regionala och nationella nyhetsmedier,
och till den fackliga tidningen Sia-nytt57, som också ges ut som tryckt
tidning, På hemsidan finns även en länkning till en internetportal där
tolv olika fackliga tidningars nätupplagor samlas på ett ställe58 och där
man kan ta del av nyheter om arbetsmiljöfrågor.

Utöver dessa länkar finns även några till olika typer av försäkrings-
tjänster samt ett par länkar till olika sökmotorer på Internet. Det finns
även möjligheter att ta del av ledare som ibland handlar om arbets-
miljö och arbetsvillkor och som skrivs av bland andra avdelnings-
ordföranden eller av förbundsordföranden, samt att diskutera
gemensamma frågor i ett forum. Kurser i arbetsmiljö bedrivs såväl
centralt som på avdelningsnivå. Man håller också regelbundet semi-
narier och föredrag om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker och bedriver
informations- och upplysningsverksamhet i arbetsmiljöfrågor i de
dagliga kontakterna med medlemmarna (Skogs- och träfacket 2006).

Den fackliga tidskriften Skogsindustriarbetaren är en fack-
förbundstidning för Skogs- och Träfacket. Dess huvudmålgrupper är
förutom medlemmarna i Skogs- och Träfacket även politiker och
beslutsfattare inom industrin. Den kommer ut med 11 nummer per år
(Skogsindustriarbetaren 2006). Via i kan man ta del av nyheter och
arbetsmiljöinformation från dagens arbetes Internettidning som är ett
samarbete mellan SIA, Metall, Industrifacket, Grafikerna och
Pappers. Där finns även länkar om arbetsmiljö med möjligheter att
söka i databanker, textarkiv, gå via arbetsmiljölänkar till andra
nätkällor eller skriva redaktionen direkt med frågor eller tips om
arbetsmiljö. Förutom Internettidningen kommer Dagens Arbete ut
som  ett  tryckt  månadsmagasin  med  en  upplaga  på  drygt  510  000
exemplar (Skogs- och träfacket 2006).

56 Se http://www.stambladet.nu
57 Se http://www.da.se/sia
58 Se http://www.fackliganyheter.nu
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Skogsbolag och skogsägareföreningar
Holmen Skog är det största privata skogsbolaget i norra Sverige och
därigenom  en  viktig  aktör  i  det  skogliga  fältet  i  Norrland.  Holmen
Skog ger  ut  Tidningen Skog & Virke,  i  35 000 exemplar  som distri-
bueras till företagets intressenter, till exempel anställda, kunder och
leverantörer. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och
innehåller artiklar om tekniska och organisatoriska nyheter och
omvärldsbevakning, men även artiklar om entreprenörernas villkor
och arbetsförhållanden. Förutom det löpande arbetsmiljöarbetet
deltar man i eller arrangerar seminarier och utbildningar om
arbetsmiljöfrågor, som riktar sig till såväl de egna anställda
maskinförarna, som till entreprenörer och deras anställda. Vid sådana
tillfällen delas ibland ut en broschyr ”Förebygg belastningsskador i
maskinarbetet”,  som  ursprungligen  togs  fram  av  Stora  Enso
tillsammans med Skogshälsovården, men som senare har tryckts upp
med Holmen Skogs grafiska profil och getts ut av dem (Holmen Skog
2006).

Hälften av Sveriges skogar ägs dock av enskilda skogsägare.
Skogsstyrelsen 2006 a). Riksförbundet LRF Skogsägarna består av
fem  skogsägareföreningar  som  samlar  nästan  90  000  av  de  enskilda
ägarna i ett förbund (LRF Skogsägarna 2006). Företagsformen är
producentkooperativ, vilket innebär att föreningarna ägs och styrs av
dess medlemmar. Skogsägarna består av Norrbottens Läns
Skogsägare, Norra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog, Mellanskog
och Södra Skogsägarna. Norra Skogsägarna har sitt regionkontor i
Umeå. Föreningens huvudsyfte är att möjliggöra samordnade
aktiviteter för att tillvara medlemmarnas intressen (Norra
Skogsägarna 2006). Norra Skogsägarna samarbetar till exempel i en
skogsbruksverksamhet som för samman avverkningar och
virkesleveranser. Dessutom är man delägare till fem träförädlings-
industrier, där medlemmarnas virke förädlas och säljs vidare inom
och utanför landets gränser. Skogsägareföreningarnas medlems-
tidning  utgörs  av  LRF:  s  tidningar  Land  Lantbruk  med  Skogsland
(Norra Skogsägarna 2006).

Myndigheter
Arbetsmiljöverket bildades 2001 genom att Yrkesinspektionen

och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman i en myndighet
(Arbetsmiljöverket 2006). Verkets övergripande mål är att minska
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra
arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga från såväl fysisk,



99

psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Detta gör man
bland annat genom inspektioner där man ser till att arbetsgivare
efterlever arbetsmiljölagens krav och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Eftersom resurserna för verksamheten är begränsade, tvingas man
prioritera och koncentrerar insatserna mot branscher med stora
arbetsmiljöproblem59.  För  åren  2004-2006  handlar  det  främst  om
hälso-  och  sjukvård,  omsorg  och  sociala  tjänster,  skola,  bygg  och
anläggning, transport och trävaruindustri. Arbetsmiljöverket arbetar
också mot särskilt prioriterade områden, vilka för åren 2004-2006 är:
systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi samt organisa-
toriska och sociala förhållanden (Arbetsmiljöverket 2006).

Via Arbetsmiljöverkets hemsida60 kan  man  beställa  olika
utbildnings- och informationsprodukter, ladda ner rapporter, arbets-
miljöstatistik och informationsblad, samt prenumerera på nyhetsbrev
och tidningen Arbetarskydd.

Yrkesinspektionen i Umeå genomförde 1999 en uppföljning av
skogsbrukets så kallade OCH-projekt i rapporten Uppföljning av
skogsbrukets projekt ”Utveckling av arbetsmiljö OCH produktion”
(Andersson 1999). Rapporten har nått flera av fältets aktörer dels
genom direkta utskick och dels via andrahandsreferenser genom att
den har blivit uppmärksammad i skogstidskrifter och andra medier.

Hälsovård - företagshälsovård
Enligt arbetsmiljölagen61 skall arbetsgivare ”svara för att den
företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med
företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och
rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och
undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och
beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa”
(Arbetsmiljölagen kap. 3 § 2b).

1993 togs statsbidragen för företagshälsovården bort, vilket
innebär att man nu arbetar på en köp- och säljmarknad. De företags-
hälsor som har kunder hos skogsentreprenörerna är därför olika i
olika delar av landet. I Västerbotten kan entreprenörerna företags-
hälsovård från till exempel Previa eller Skogs- och Lantbruks-
hälsan i Robertsfors. Previa har kontor på sex platser i Västerbotten

59 För en aktuell beskrivning av vilka områden som för närvarande prioriteras, se
Arbetsmiljöverket (2006 b).

60 Se http://www.av.se
61 Se SFS 1977, s.1160 och efterföljande ändringar.
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och erbjuder tjänster inom arbetsmiljö, hälsa, livsstil, rehabilitering
organisation och ledarskap. Man arbetar på ett traditionellt sätt, med
ett kontor dit entreprenören och hans anställda vänder sig. Previas
hemsida62 innehåller inte någon information som är riktad till
skogsbranschen mer specifikt, utan kan betraktas som en allmän
informationssida med kontaktuppgifter till de olika kontoren. Man
kan dock läsa vissa nyheter inom arbetshälsa och ladda ner tidningen
Prima, en tidning som ser på företagshälsovård ur ett affärsperspektiv
(Previa 2006).

Skogs- och Lantbrukshälsan i Robertsfors arbetar på ett annor-
lunda sätt jämfört med traditionell företagshälsovård. Företaget
tillhörde innan 1993 LRF, men de anställda köpte verksamheten i och
med företagshälsoreformen, då det enligt Torgny Åberg fanns risk att
den skulle läggas ned på grund av dålig lönsamhet63.  Nu är  man tre
delägare, varav två företagssköterskor och en tekniker, som åker runt
till lantbrukare och skogsarbetsplatser i en specialinredd buss. Skogs-
och lantbrukshälsan har ett stort upptagningsområde som täcker hela
Västerbotten samt delar av Jämtland, Ångermanland och Norrbotten.
Skogs- och Lantbrukshälsan har cirka 500 kundföretag, som består av
såväl skogsentreprenörer som lantbrukare. Eftersom arbetet bedrivs
enligt en uppsökande princip, det vill säga att man åker ut till kunden,
hinner  man  oftast  inte  åka  till  mer  än  två-tre  kunder  per  dag.  Där
genomförs hälsoundersökningar, mätningar och uppföljningar av
tidigare besök i den specialinredda bussen64.  Torgny Åberg säger  att
samtalet med kunden tar upp en stor del av hälsoundersökningarna
och då tar man upp såväl hur man jobbar rent fysiskt som mer
psykosociala förhållanden som kan påverka arbetssituationen. Den
vård man bedriver är i första hand förebyggande och för ren sjukvård
eller sjukgymnastik hänvisas kunderna till landstinget och vård-
centralerna.

Maskintillverkare
Tillverkare av skogsmaskiner är intressanta för frågor om arbetsmiljö
och risker i skogsarbete, eftersom man kan säga att de mer eller
mindre  är  producenter  av  själva  arbetsplatsen,  det  vill  säga
skogsmaskinen. I skogstidskrifterna fanns under undersöknings-
perioden många annonser för skogsmaskiner, varav tio finns med i

62 Se http://www.previa.se
63 Torgny Åberg (2004-08-04).
64 Torgny Åberg (2004-08-04).
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min empiriska analys. Tillverkarna kan alltså betraktas som viktiga
aktörer  i  det  skogliga  fältet.  Det  pågår,  enligt  vad  jag  har  uppfattat
från såväl tillverkare som branschorganisationer, en kontinuerlig
dialog mellan aktörerna om ergonomiska och andra
arbetsmiljöaspekter på skogsmaskinerna. Dessutom annonserar
maskinföretagen i de skogstidskrifter som entreprenörerna läser.

Några stora skogsmaskintillverkare var under min
undersökningsperiod Timberjack65, Rottne Industri och Gremo
Svenska AB. SweLog Skogsmaskiner  HB  var  fram  till  2002
återförsäljare av Valmet skogsmaskiner, som utvecklas och tillverkas
av Komatsu Forest i  Umeå.  Timberjack  ägs  sedan  1990  av John
Deere och har sitt svenska huvudlager i Malmö.  Rottne Industri AB
har sitt huvudkontor, tillverkning samt försäljning i Rottne och
Gremo har sitt huvudkontor i Ätran. Företagen marknadsför sig via
traditionella kanaler som mässor, demonstrationer samt utskick av
broschyrer, kundtidningar och reklammaterial direkt till entreprenörer
och  skogsbolag.  På  företagens  hemsidor  kan  man  i  flera  fall  direkt
från skärmen skriva ut teknisk information och broschyrer om olika
skogsmaskiner, titta på filmer med maskiner i arbete och beställa hem
informationsmaterial.

Forskning
Forskning som på något sätt berör skogen och skogsarbete i Sverige
bedrivs vid flera universitet och andra forskningsinstitutioner och det
är  svårt  att  få  en  komplett  bild  av  all  skogsrelaterad  forskning.  Vid
SLU, Statens Lantbruksuniversitet pågår  en  stor  del  av  den
svenska skogsrelaterade forskningen. Vid fakulteten för skogs-
vetenskap med bas i Umeå bedrivs bland annat forskning inom
arbetsorganisation och ergonomi, skogsteknologi och arbetsanalys
(Statens Lantbruksuniversitet 2006). Forskningsresultaten sprids
genom vetenskapliga rapporter, referat i nyhets- eller andra media,
samt övrig forskningsinformation, utbildningar och samverkan med
andra universitet och myndigheter, företag och organisationer.

Skogforsk, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut66, är
finansierat av staten och skogsnäringen. Huvudinriktningen är
tillämpad forskning inom bland annat träförädling, skogsskötsel och
miljö, driftsteknik, råvaruutnyttjande och logistik (Skogforsk 2006).
Skogforsk tillhandahåller olika informationsprodukter såväl via

65 Fram till 2005 användes namnet Timberjack, vilket sedan
    ersattes med John Deere.
66 Se http://www:skogforsk.se
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hemsidan som i pappersform. Publikationen Skogforsk Resultat
innehåller slutsatser och rekommendationer från forskningsprojekten
och  kommer  ut  med  ca  25  nummer  per  år.  Skogforsk  Nytt  är  ett
nyhetsbrev som kan läsas via hemsidan och som sammanfattar
forskningsresultaten för skogsbruk och allmänhet (Skogforsk 2006).
Det finns olika typer av skriftliga handledningar som ger tips för det
praktiska arbetet och som kan laddas ner eller beställas via hemsidan.
Man kan också beställa videofilmer, till exempel en film om ledarskap
som riktar sig till entreprenörer (Skogforsk 2006). Skogforsk bedriver
också kursverksamhet inom till exempel miljöarbete, projektledarskap
och Internetanvändning i skogsbruket.

Arbetslivsinstitutet67 bedriver forskning om skogsarbete ur
olika aspekter. Vid Arbetslivsinstitutet i Umeå har man till exempel
mätt buller, kemiska emissioner och vibrationer i skogsmaskiner
(Arbetslivsinstitutet 2006). I Arbetslivsinstitutets regi drivs beteende-
vetenskapliga projekt om inlärning i virtuella miljöer i form av skogs-
maskinsimulatorer (Arbetslivsinstitutet 2006). I Göteborg har man
gett ut en kunskapsöversikt som har legat som underlag för riktlinjer
för miljön i skogsmaskiner (Winkel m.fl. 2003) och forskat mot en
utveckling av såväl skogsmaskinernas arbetsmiljö som
arbetsorganisationen (Winkel m.fl. 2005).  Arbetslivsinstitutet ger ut
ett antal publikationer med syfte att sprida forskningsresultaten, till
exempel skriftserien Arbete och Hälsa, böcker och
arbetslivsrapporter (Arbetslivsinstitutet 2006).

Mässor
Jag  betraktar  de  två  stora  skogsmässorna  i  Sverige,  SkogsElmia68

och Skogsnolia69, som fristående aktörer i det organisatoriska fält där
arbetsmiljö och arbetsvillkor i skogen kommuniceras och inte endast
som  en  mötesplats  för  andra  aktörer  i  fältet.  Det  beror  på  att
mässorna verkar representera någonting mer än en mötesplats och att
de därigenom skulle kunna spela en viktig roll när föreställningar om
skogsarbete formas och färdas genom fältet. Idén bakom de stora
skogsmässorna är att visa maskiner och skogsbruk i dess rätta miljö,
det vill säga arbetande ute i skogen. Därför bygger man upp
mässområden i en skogsmiljö och får en arbetsplatsliknande situation
för demonstrationer och andra aktiviteter.

67 Arbetslivsinstitutet (2006), se http://www.niwl.se
68 Skogselmia (2006), se http://www.elmia.se/skogselmia/
69 Skogsnolia (2006), se http://www.nolia.se/skogs/



103

Jag har, baserat på observationer och intervjuer, fått uppfattningen att
många besöker mässorna som en del i ett informationssökande där
man  tar  del  av  till  exempel  maskinnyheter,  men  även  av  andra
händelser inom branschen. Mässorna verkar dock lika mycket vara en
viktig  händelse  i  sig,  och  man  går  dit  för  att  träffa  bekanta,  umgås
med skogsintresserade och utbyta erfarenheter från arbetet i skogen.

SkogsElmia70 är den största skogsmässan i Sverige. År 2001 när
jag  besökte  den  hade  den  54  000  besökare.  Mässan  genomförs  vart
fjärde år i skogarna runt Jönköping. Skogsnolia genomförs vartannat
år utanför Umeå och är den största skogsmässan i Norrland. År 2004,
som är  ett  av de år  jag  besökte  den hade den över  11 000 besökare
(Noliamässan 2006).  Vid mässorna visar och säljer man allt från
arbetarskydd till fritidsaktiviteter i skogen. Besökarna vandrar runt på
de stora mässområdena och samlar på sig informationsmaterial, tittar
på demonstrationer och talar med säljare, mässpersonal och bekanta.
Det  finns  också  föredrag  och  seminarier  att  delta  i,  med  inriktning
mot allt från skogsplantering till avverkning.

Mässorna har egna hemsidor där man kan läsa mer om utställare
och länka sig vidare till deras egna hemsidor. När mässorna pågår
brukar  de  bevakas  av  lokala  medier,  fackpress  och  ibland  även
riksmedier.

Medier
SLA-bladet71, Svensk Skogsteknik72 och Sia-tidningen,
presenterades tidigare i detta kapitel i samband med att den aktör som
ger ut respektive produkt beskrevs. Förutom dessa tre finns det ett
antal andra facktidningar och nyhetsbrev som åtminstone till viss del
handlar om skog och skogsbruk och som entreprenörerna och
maskinförarna kan prenumerera på eller på annat sätt ta del av. LRF
Media ger till exempel ut veckotidningen Land Lantbruk med den
speciella bilagan Skogsland, som är LRF: s medlemstidningar med
en upplaga på 123 200 (Skogsland 2006). Även ATL, Lantbrukets
Affärstidning, kommer från LRF och kommer ut två gånger i veckan
ATL profilerar sig som lantbrukets nyhetstidning med en stor del
småannonser från såväl privatpersoner som företag och har en
upplaga på drygt 61 000 (Lantbrukets Affärstidning 2006). Vi

70 Eller Elmia Wood, eftersom den är internationellt inriktad.
71 SLA-bladet kan också laddas ner via Internet: http://www.sla-

arbetsgivarna.org/litiuminformation/site/page.asp?Page=46&IncPage=2936&Desti
nation=2962

72 Svensk Skogsteknik (2006), se även www.skogsteknik.com/
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Skogsägare är en annan LRF-produkt, som kommer ut en gång
varannan månad och riktar sig främst till skogsägarna med praktiska
tips om skogsskötsel och artiklar om ekonomi, skogsbruk och
träförädling. Upplagan 2004 uppgick till  97 700 exemplar. Alla dessa
tidningars nätupplagor kan dessutom nås via LRF: s hemsida73.
Tidningen Skogen74 ges ut av Föreningen Skogen, som är en ideell
förening som arbetar med utveckling av skogens ekonomiska,
ekologiska och sociala värden. Man räknar med 50 000 läsare, främst
inom grupperna skogstjänstemän, entreprenörer och skogsägare
(Föreningen Skogen 2006). Tidningen kommer ut med elva nummer
per år På tidningens hemsida på Internet kan man bland annat söka i
artikelregister, ta del av tips och råd om skogsarbete och prenumerera
på ett nyhetsbrev med skogsnyheter som kommer ut varje vecka.
Den dagstidning som de flesta av de entreprenörer och maskinförare
som svarade på den enkät jag skickade ut för att samla information
om bland annat medie- och informationsvanor och so m beskrivs i
nästa kapitel, var Västerbottens-Kuriren75. VK är den största lokala
morgontidningen i Västerbotten med 110 000 läsare varje dag
(Västerbottens-Kuriren 2006).

Efter att ha tecknat den bild av fältet som undersökningens första
frågeställning behandlar, är det dags att ta sig an den andra
frågeställningen, nämligen hur fältets aktörers beskrivningar av
arbetsmiljö och risker i skogmaskinarbete ser ut och vilka typer av
föreställningar om skogsarbetets villkor de ger uttryck för.
Nästföljande två kapitel behandlar entreprenörerna och maskin-
förarnas beskrivning av arbetsmiljöproblem och hur de uppger att de
hämtar information om arbetsmiljöfrågor utifrån enkätsvaren,
respektive mediernas bild av arbetsmiljön i skogsarbete.

73 Hemsidan finns på : http://www.lrf.se
74 Finns även på http:// www.tidningenskogen.se/index.shtml
75 Västerbottens-Kurirens hemsida: http:// www.vk.se
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Entreprenörers och maskinförares beskrivning av
arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete

Viktigaste arbetsmiljöfrågan
Vid genomgången av enkätsvaren framträdde vissa aspekter av
arbetsmiljön i skogen som mer problematiska än andra. Det första
som slog mig var att totalt 40 av de 7676 som svarat på enkäten angett
att de arbetade mer än 43 timmar i veckan. Sextio timmars arbetstid
eller  mer  per  vecka  angavs  av  så  17  av  de  35  entreprenörer  som
besvarat enkäten. Denna uppskattning av den egna arbetstiden menar
jag lyfter fram bilden av en tidspressad och stressig arbetssituation,
särskilt för entreprenörerna. Vilka aspekter av arbetsmiljön väljer man
då att lyfta fram som särskilt problematiska?

På frågan om vilken arbetsmiljöfråga de upplever  som viktigast  i
skogsbruket kan man se en variation i svaren som visas i figur 3. Här
kan man se  att  det  inte  är  okomplicerat  att  ställa  en öppen fråga på
det sätt jag gjorde, men att det kan leda till intressanta tankar kring
hur de uppfattar sin egen arbetssituation. 18 personer angav i sitt svar
någon kombination av stress och ekonomi som det stora arbets-
miljöproblemet. Det var dubbelt så många entreprenörer än
maskinförare som gjorde det. 13 personer angav stress och kopplade
det tillsammans med utbrändhet. Här fanns ingen skillnad mellan
yrkeskategorierna.

Sex personer angav endast ordet ekonomi, men utvecklade inte
sitt  svar  och åtta  personer,  varav sju  maskinförare,  angav löner  som
det största arbetsmiljöproblemet. Tillsammans var det dessa fyra
typer av svar som de 45 personer av de 63 som skrev ner ett svar på
den frågan höll sig inom. Övriga problem som nämndes var arbetstid,
belastningsskador och kemiska risker, men de kom tillsammans inte i
närheten  av  svar  som  hade  med  stress  och  ekonomi  att  göra.
Entreprenörernas svar som kopplar stress till ekonomi, kan ha att
göra med den ekonomiska press de lever under när de dyra
skogsmaskinerna måste utnyttjas till fullo för att vara lönsamma. I
skenet av den långa arbetsvecka de angav, verkar det troligt att många
sliter hårt för att få ekonomin att gå ihop. När maskinförarna anger

76 Resultatet redovisas genomgående i faktiska tal. Då undersökningen omfattar
ett så litet antal personer, ser jag det intressantare att visa hur många som gett ett
visst svar än att uttrycka det i procent.
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ekonomi som ett arbetsmiljöproblem kan det istället vara lönenivån
de har avsett med sitt svar.
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Figur 3 Viktigaste arbetsmiljöfrågan, uttryckt av
skogsmaskinentreprenörer och deras anställda
maskinförare

Några exempel på vad de som svarat på denna fråga skrev i de öppna
svaren och som har sorterats in i de bredare kategorierna i tabellen
kommer nedan:77. På frågan om vilken arbetsmiljöfråga man ser som
den viktigaste  i  skogsbruket  idag svarade man i  de öppna kommen-
tarerna till exempel78: ”Stress pga dålig lönsamhet. Den påverkar en själv hela
tiden även när man är ledig”(M, 42 år), ”Stress. För att man hela tiden måste
öka  takten  för  att  det  ska  funka  ekonomiskt” (E, 51 år), ”Det är höga
prestationskrav, pressade priser” (M, 38 år), ”För dyra maskiner som måste gå
för mycket med för dåligt betalt” (M,  36  år), ”Stressen. Det är stressen på
arbetsplatserna som är orsak till många belastningsskador och olyckor [… ] allt
räknas bara i pengar, det är inget annat som är viktigt” (M,  33  år), ”Att

77   I framställningen anges maskinförare med M och entreprenör med E. Jag
anger även deras ålder vid svarstillfället.
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minska stressen på grund av den låga utsättningen för utfört arbete och
osäkerheten om framtiden” (E, 64 år).

De som anger belastningsskador som det stora arbetsmiljö-
problemet i skogsbruket uttrycker sig till exempel så här:
”Belastningsskadorna. Svårt att få tag på personal och dom som finns får ofta
krämpor i axlar o rygg”(E, 37 år). Belastningsskador kopplas också till
andra arbetsmiljöproblem som stress. ”Stressen. Det är stressen på
arbetsplatserna som är orsak till många belastningsskador och olyckor” (M, 32
år).

Val av informationskanaler
För att få en uppfattning av vilka kanaler skogsentreprenörerna och
maskinförarna använder sig av när de söker information om arbets-
miljö och risker i skogsarbete, ställde jag frågan om vilken källa för
information de själva upplevde som viktigast för dem i dessa frågor.
Här fick de fasta svarsalternativ enligt figur 4 och inga öppna svar var
möjliga. Av de 64 som svarade var det 28 som placerade fackpress
inom skogsområdet som den viktigaste informationskällan. Elva
angav radio, vilket kan ha att göra med att många lyssnar mycket på
radio under sina arbetspass. Detta bekräftas av en entreprenör som
under en intervju sade: ”Den största informationskällan är då egentligen
radion eftersom du har den i maskinen och sitter du sex-sju timmar där, så [… ]
det är ju den största informatören”(E1). Dagspress, forskningsrapporter
och föreläsningar samlade lika många svar vardera, sex stycken.
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Figur 4 Viktigaste kanaler för information om arbetsmiljö och
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Det verkar utifrån svaren som om fackpressen intar en särställning
som informationskälla hos entreprenörer och maskinförare. I en
intervju kommenterar en entreprenör att fackpressen inom
skogsområdet är hans enda informationskälla för information om
arbetsmiljö: ”Ja, det är tidningarna. Någon annanstans får man inte det ifrån”
(E5). Vilka skogstidskrifter är det då man framförallt läser? På denna
fråga fick de möjlighet att rangordna tidskrifterna efter vilken de
oftast brukar läsa. Svaren sammanfördes genom att ge de tidskrifter
som de angett som någon av de tre mest lästa en markering. Det
gjorde  totalt  176  markeringar.  Figur  5  på  nästa  sida  visar  vilka
tidskrifter som entreprenörer och maskinförare angav att de läste
mest frekvent.

Vad  man  kan  se  i  figur  5  är  att  Tidningen  Skogen  och  Svensk
Skogsteknik fick flest markeringar totalt, 52 respektive 44 stycken.
Utöver dessa angavs Atl, som är lantbrukets affärstidning, Land med
Skogsland, Skogforsks rapporter och Vi skogsägare som viktiga för
inhämtande av information om arbetsmiljöfrågor.
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Figur 5 Viktigaste fackpress för information om arbetsmiljö
och risker i skogsmaskinarbete, uttryckt av
skogsmaskinentreprenörer och maskinförare

Resultatet på denna fråga, i kombination med övrig information om
tillgänglig fackpress inom skogsområdet, gjorde att jag valde ut
Tidningen Skogen och Svensk Skogsteknik för analysens nästa steg.
Jag har också analyserat artiklar från Västerbottens-Kuriren, som är
den största lokala morgontidningen inom mitt undersökningsområde.
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På frågan om hur ofta man läste en dagstidning svarade 55 av de 76
entreprenörerna och maskinförarna att de gjorde det varje eller nästan
varje dag. 65 av dem uppgav att de någon gång tog del av information
om  arbetsmiljöfrågor  i  skogsarbete  via  dagspress.  Även  om  de  inte
själva upplever att morgontidningen är en av de viktigaste källorna för
information om skogsarbete, menar jag att det är av intresse att
analysera vilken bild av arbetet som förmedlas via denna källa,
eftersom  så  många  i  undersökningsgruppen  trots  allt  läser  en  dags-
tidning så gott som dagligen.
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Mediebilden av arbetsmiljö och risker i skogsarbete
Vad kan man då säga om den bild av arbetsmiljön i skogen som den
beskrivs i de analyserade medierna? Jag ställde mig inför analysen av
mediematerialet framförallt tre frågor: Hur ser fältet ut? Hur beskrivs
arbetsmiljön och riskerna i den? Vilka föreställningar om
arbetsmiljöproblem och lösningar på dessa uttrycks genom dessa
beskrivningar?

Aktörer i fokus
När det gäller den första frågan var jag intresserad av vem artikeln
huvudsakligen  handlade  om.  Var  det  så  att  fokus  låg  på
entreprenörerna i de artiklar som handlade om deras arbetsmiljö eller
var det andra aktörer i fältet som fick personifiera arbetsmiljö-
problemet?

I  tabell  1  kan  man  se  att  entreprenören  var  den  som  stod  i
centrum i sammanlagt 100 av de 283 artiklarna. Maskinförarna var
huvudpersoner  i  46  av  artiklarna.  Den  enda  skillnad  mellan  de  tre
tidningarna som kan noteras är att entreprenören får stå i fokus oftast
såväl  i  Svensk  Skogsteknik  som  i  Tidningen  Skogen  medan
maskinföraren intar den positionen i Västerbottens-Kuriren. Det kan
naturligtvis bero på att tidskrifterna vänder sig till entreprenörer mer
än till anställda maskinförare. Artiklar som hade fokus på forskare
kom  på  andra  plats  med  58  artiklar.  Det  verkar  som  om
skogsforskningen är intressant för de studerade medierna.

Tabell 1 Aktörer i fokus i de tre tidningarna.

Aktör i fokus VK skogsteknik
Källa

skogen Total
Entreprenör
Maskinförare
Facklig representant
Bolagsrepresentant

Maskintillverkare
Forskare
Hälso- och sjukvård
Övrig

Övrig branschrepresentant
Myndighet

Total

16
27
2
8
9
0
2

31
3
4

102

52
9
0
0
3
8
4

13
8
4

101

32
10

3
3
4
1
5

14
5
3

80

100
46
5

11
16
9

11
58
16
11

283
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Vilket arbetsmiljöområde artiklarna handlar om
Frågan om hur arbetsmiljön i skogen och risker sammanknippade
med skogsarbete beskrivs närmade jag mig genom att se vilken aspekt
av  arbetsmiljö  man  lyfte  fram  i  artiklarna.  Här  kan  man  i  tabell  2
nedan  se  att  det  verkar  finnas  skillnader  mellan  vad  de  olika
tidningarna lyfter fram som problematiska aspekter av arbetsmiljön.
Västerbottens-Kuriren och Tidningen Skogen lyfter främst de
tekniska aspekterna av arbetsmiljön, som till exempel maskintekniken.
Svensk Skogsteknik har en större tyngdpunkt på arbetsinnehåll och
organisatoriska aspekter av arbetsmiljön.

Tabell 2 Artiklarnas arbetsmiljöinriktning

Inriktning VK skogsteknik
Källa

skogen Total
Teknik
Arbetsinnehål/utförandel
Organisation
Ekonomi
Övrigt
Total

35
30
18
9

10
102

10
33
37
16
5

101

24
24
19
13
0

80

69
87
74
38
15

283

Vilka arbetsmiljöproblem artiklarna handlar om
Om man  istället  i  tabell  3  på  nästa  sida  ser  till  vilket  mer  preciserat
arbetsmiljöproblem som verkar vara av störst intresse i respektive
tidning, slås man av att Västerbottens-Kuriren har en så stor andel
artiklar som handlar om arbetsmiljön i skogen, men där den inte
verkar vara problematisk eftersom inget speciellt problem lyfts fram.
Det kan bero på att ett antal av artiklarna i tidningen var historiskt
inriktade och beskrev skogsarbetets villkor utifrån ett närmast
romantiskt skimmer medan denna typ av artiklar inte var lika vanliga i
tidskrifterna.



112

Tabell 3 Specifika arbetsmiljöproblem som tas upp i artiklarna

Specifika arbetsmiljö-
problem VK skogsteknik

Källa
skogen Total

Olycka/tillbud
Belastning
Kemi
Buller
Klimat
Belysning
Vibrationer
Stress (ek. Villkor)

Övrigt
Inget

Psykosociala

Total

9
11
3
0
7
1
2

15
4

15
35

102

4
18
11
0
2
0
0

33
3

11
19

101

7
16

7
1
1
1
1

19
1

10
16
80

20
45
21
1

10
2
3

67
8

36
70

283

De enskilda arbetsmiljöproblem som jag fann vara mest frekvent
representerade i Västerbottens-Kuriren var belastningsproblem och
stress förknippade med ekonomiska villkor. Svensk Skogsteknik,
däremot,  innehöll  en  stor  andel  artiklar  som  handlade  om  stress  i
kombination med ekonomiska villkor. Utöver detta lyftes belast-
ningsskador fram som stort arbetsmiljöproblem. I Tidningen Skogen
dominerade ingen speciell arbetsmiljöfråga över de andra. Här var
belastningsskador och ekonomisk stress de två problem som fick
mest uppmärksamhet i artiklarna. Det är dock intressant att se vilka
typer av lösningar på problem i arbetsmiljön som presenteras.

Vilka lösningsinriktningar som presenteras i artiklarna
Västerbottens-Kuriren förespråkar framförallt tekniska lösningar,
förutom den i denna tidning dominerande delen av artiklar där ingen
lösning alls presenteras. Det har dock förmodligen ett samband med
att det i denna tidning också fanns flest artiklar där arbetsmiljön inte
innehöll några uttalade problem. Svensk Skogsteknik förespråkar
organisatoriska lösningar på arbetsmiljöproblem. Organisations-
utveckling, arbetsväxling eller samarbete är exempel på hur
problemen kan lösas enligt denna tidskrift. Tidningen Skogen har, i
likhet med Västerbottens-Kuriren en tyngdpunkt på tekniska
lösningar av arbetsmiljöproblem. Exempel på sådana kan vara
maskinutveckling. Övervikten för tekniska lösningar kan ha att göra
med att jag har kodat lösningar där forskning i skogsteknik
presenteras som tekniska istället för forskningsmässiga lösningar. De
lösningar där forskning presenterades som lösningen på
arbetsmiljöproblemen var riktade mot till exempel arbetsmiljö-
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forskning och var inte lika ofta förekommande som skogsteknisk
forskning i tidningarna.

Tabell 4 Lösningar på arbetsmiljöproblem presenterad per källa

Lösning VK skogsteknik
Källa

skogen Total

Teknisk lösning
Ekonomisk lösning
Forskning
Organisatorisk lösning
Annan lösning
Ingen lösning

Total

36
6
3

12
0

45
102

22
10

6

6
13

44

101

33
10

3
19

7
8

80

91
26
12
75
13
66

283

Artiklarnas huvudteman
Beträffande de föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete
som det gavs uttryck för i artiklarna visade det sig att det var möjligt
att urskilja fyra övergripande huvudteman som artiklarna kunde
sorteras in under. De fyra huvudtemana var arbetsvillkor, utveckling,
ansvar och yrkeskunnande. När artiklarna bedömdes utifrån ett
helhetsintryck  och  placerats  in  i  något  av  de  fyra  temana  var  jag
intresserad av att se om det fanns skillnader mellan tidningarna i detta
avseende. Som man kan se av tabell 5 fanns det några skillnader som
är värda att uppmärksammas då de skulle kunna indikera en eventuell
förekomst av skilda föreställningar hos de olika aktörerna.

Tabell 5 Tema presenterad per källa

Tema VK skogsteknik
Källa

skogen Total
Arbetsvillkor
Utveckling
Ansvar
Yrkeskunnande

Total

27
34
15
26

102

29
13
35
24

101

19
28
26

7

80

75
75
76
57

283

Skillnaderna visade sig dock vara förvånansvärt små såväl mellan
tidningarna som mellan olika teman internt i samma tidning.
Västerbottens-Kuriren hade tillsammans med Tidningen Skogen flest
artiklar inom temat utveckling och tidningarna Svensk Skogsteknik
och Tidningen Skogen innehöll den största delen av införda artiklar
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inom temat ansvar. Det har återigen förmodligen att göra med att
Svensk Skogsteknik riktar sig till arbetsgivare, det vill säga
entreprenörerna i första hand och Västerbottens-Kuriren är en
nyhetstidning som ofta skriver om ny maskinteknik som en del av
rapporteringen om det lokala näringslivet. Både Västerbottens-
Kuriren och Svensk Skogsteknik lyfter dock temat yrkeskunnande,
vilket inte var lika tydligt i Tidningen Skogen. Det yrkeskunnande
som lyfts fram är dock av lite olika slag. I Västerbottens-Kurirens fall
handlar artiklarna till exempel ofta om en maskinförare som har
utmärkt sig genom att vara särskilt duktig i skotar-SM, medan det i
Svensk Skogsteknik kan handla om en entreprenör som har goda
kunskaper  i  företagsekonomi  och  därför  lyckas  bra  med  sitt
företagande.

Bilden av skogsmaskinentreprenören och maskinföraren
Nästa fråga var vilken bild av skogsmaskinentreprenören79 som  de
olika tidningarna gav uttryck för? Jag fann att framförallt fyra
symboliska beskrivningar av honom trädde fram i materialet.
Skogsmaskinentreprenören kunde antingen porträtteras:

• som en skogens man, som klarade av vedermödor i det
dagliga slitet i skogen med en axelryckning och med glatt
humör;

• som en metaforisk liknelse med en stridspilot, som styrde
och kontrollerade sin avancerade maskin utan problem;

• som en stackars utarbetad och stressad uppdragstagare
som var i händerna på skogsbolag och skogsägare-
föreningar; eller

• som en företagsledare, som var driftig och kunnig i såväl
företagsekonomi som att hantera en skogsmaskin och
som månade om sina anställdas väl och ve.

Dessa fyra symboliska beskrivningar visade sig vara användbara för
en djupare analys och jag har därför utgått från dem i den fortsatta
analysen av intervjuer, skogsmaskinannonser och radioprogrammet
Tendens.

79 Eftersom maskinentreprenörerna är arbetsgivare och därigenom har ett
arbetsgivaransvar för arbetsmiljön var de i fokus för analysen. Ibland var det dock
svårt att avgöra om en specifik individ var entreprenör eller anställd maskinförare..
Oftast är entreprenören också maskinförare, förutom de administrativa uppgifter han
har i och med företagandet.
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Utöver dessa fyra dominerande bilder av entreprenören och
maskinföraren fanns det  artiklar  som inte  kunde placeras  in  i  någon
av dem. Det handlade oftast om kortare notiser eller artiklar som
beskrev till exempel en olycka med en skogsmaskin. Det kunde också
vara artiklar där en forskare presenterade ny maskinteknik, men där
ingen särskild bild av maskinföraren framträdde. Tabell 6 visar hur de
olika tidningarna i sina artiklar förmedlade de olika symboliska
bilderna av entreprenören och maskinföraren.

Tabell 6 Bilden av entreprenören/maskinföraren per källa

Bilden av entreprenören/
maskinföraren VK skogsteknik

Källa
skogen Total

Skogens man
Stridspiloten
Entreprenör i kris
Företagsledaren
Övrig
Ingen
Skadad

24
26
20
4
2

16
10

21
8

28
25
1
2

16

8
18
25
8
4
9
8

53
52
73
37

7
27
34

Total 102 101 80 283

Den vanligaste bilden av skogsmaskinentreprenören och maskin-
föraren som presenteras i de tre tidningarna sammantaget är den av
entreprenören i kris. Denna bild av honom finns i 73 artiklar med en
relativt jämn fördelning mellan tidningarna, med en liten övervikt för
Svensk  Skogsteknik.  Bilden  av  ”stridspiloten”,  det  vill  säga  den
skicklige och heroiske maskinföraren, dominerar i Västerbottens-
Kuriren,  men  finns  representerad  i  alla  tre  tidningar,  I  Svensk
Skogsteknik är den dock inte lika vanlig som i de två övriga. Svensk
Skogsteknik  är  den  tidning  som har  den  största  andelen  artiklar  där
skogsmaskinentreprenadens organisatoriska aspekt lyfts fram mest
tydligt, medan Västerbottens-Kuriren har mycket få artiklar som gör
detta.

Lösningar på arbetsmiljöproblem i relation till bilden av
entreprenören och maskinföraren
Slutligen ville jag se huruvida bilden av entreprenören och
maskinföraren kunde kopplas till särskilda lösningar av arbetsmiljö-
problem. I tabell 7 nedan kan man se att tekniska eller organisatoriska
lösningar dominerar i de tre tidningarna totalt och att det verkar som
om de fyra vanligaste bilderna av skogsmaskinentreprenören och
maskinföraren som presenteras i artiklarna har var sin typ av lösning
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på arbetsmiljöproblem i skogen förknippad med sig. ”stridspiloten”
verkar  ha  en  teknisk  lösning,  ”entreprenör  i  kris”  kräver  en
ekonomisk lösning, ”företagsledarens” problem löses bäst på organi-
satoriska grunder. För ”skogens man” finns eller behövs ingen
lösning på problemen.

Tabell 7            Lösning relaterad till bilden av entreprenören/maskinföraren

Lösning relaterad till
bilden av entreprenören/
maskinföraren Teknisk Ekonomisk

Lösning
Organisatorisk Total

Skogens man
Stridspiloten
Entreprenör i kris
Företagsledaren
Övrig
Ingen
Skadad

9

15
4
1

17
18

27
1
1

1
0
0
0

23

17
8

19

3
1
1

26

53
52
73
37

7
27
34

Total 91 26 75 283

Forskning Annan Ingen

0
1
3
0
0
1
7

12

3
1
7
1
0
0
1

13

23
14
6
5
3
8
7

66

I den fortsatta analysen går jag vidare med att inkludera intervjuer
med  aktörer  i  fältet,  en  analys  av  ett  radioprogram  som  beskriver
arbete i skogen, samt en analys av annonser för skogsmaskiner i
undersökningen. Av de tidigare analyserade annonserna från
Västerbottens-Kuriren, Svensk Skogsteknik och Tidningen Skogen,
görs  ett  urval  av  artiklar  som  belyser  olika  aspekter  av  fråge-
ställningarna genom att exempel på föreställningar som uttrycks i
dem lyfts fram. I denna analys inkluderas även exempel från SLA-
bladet och Skogsindustriarbetaren, vilka i undersökningen represen-
terar arbetsgivare respektive en av de fackliga organisationer som
organiserar skogsmaskinförarna.

Den fortsatta analysens viktigaste verktyg är, förutom tematiseringen
av innehållet i syfte att urskilja överordnade föreställningar, att
identifiera dominerande nyckelsymboler och vilka uttryck för föreställ-
ningar kring arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete som de ger
uttryck för samt undersöka vilka lösningsinriktningar som presenteras
på arbetsmiljöproblem.
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Föreställningar om arbetsmiljöproblem och
risker i skogsmaskinarbetet

Teman och nyckelsymboler
Detta kapitel är strukturerat enligt de dominerande nyckelsymboler
för entreprenören och entreprenörskapet som trädde fram i analysen
av föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbetet,
nämligen ”Stridspiloten”, ”Entreprenör i kris”, ”Skogens man”,
respektive ”Företagsledaren”. Strategin har varit att i analysen leta
efter föreställningar kring i första hand entreprenörens och entrepre-
nörskapets  villkor  och  i  andra  hand  kring  hur  föreställningar  kring
entreprenören som yrkesman uttrycks.

De nyckelsymboler jag har identifierat som särskilt användbara för
att avtäcka dominerande tankesätt och värderingar kring entre-
prenören och maskinföraren är kopplade till aktörernas uttryckta
idéer och föreställningar kring framförallt teknik, ekonomi.,
prestation och uttryck för maskulinitet. Dessutom är förhållandet
mellan frihet och bundenhet, natur och miljö och arbetets
organisering av intresse. Hur föreställningar kring nyckelsymbolerna
har  uttryckts  av  aktörerna  i  intervjuerna  och  i  de  texter  jag  har
analyserat, har legat till grund för en indelning i sättet att förhålla sig
till risker och arbetsmiljö i skogsmaskinarbete.

De fyra nyckelsymbolerna blir alltså manifesta uttryck för de
föreställningar som har identifierats i analysen. Genom nyckel-
symbolerna har det varit möjligt att synliggöra vilka olika typer av
inriktningar på föreställningar kring arbetsmiljö och risker i
skogsmaskinarbete som meningsskapande fältets meningsskapande
inrymmer.

Figur 6 på nästa sida illustrerar hur de fyra identifierade
nyckelsymbolerna ”Stridspiloten”, Entreprenör i kris”, ”Skogens
man”, respektive ”Företagsledaren” förhåller sig till de fyra teman
som var mest framträdande i analysen, det vill säga ”ansvar”,
”yrkeskunnande”, ”utveckling” och ”arbetsvillkor” när dominerande
och kompletterande teman analyserats.
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Arbetsvillkor

Ansvar

Yrkeskunnande

Utveckling

“Entreprenör
i kris”

“Skogens
man”

“Stridspiloten”

“Företags-
ledaren”

Figur 6 Fyra nyckelsymboler för hur skogsentreprenörers
arbetsvillkor uttrycks i materialet

Figuren förstås på så sätt att till  exempel temana ansvar och utveck-
ling, som kan ses i det övre högra hörnet av figuren, ofta förekommer
tillsammans eller sätts i relation till varandra i materialet.
Nyckelsymbolen ”Företagsledaren” innehåller antaganden om
framförallt frågor kring ansvaret för arbetsmiljön och utveckling av
organisationen. Temana utveckling och yrkeskunnande i den nedre
högra delen av figuren och som inrymmer nyckelsymbolen
”Stridspiloten”, omfattar beskrivningar av den tekniska utvecklingen
inom skogsbruket, samt av entreprenören eller maskinföraren som
skicklig yrkesman som hanterar tekniken utan problem.

Det övre vänstra hörnet, där temana ansvar möter arbetsvillkor,
domineras i materialet av beskrivningar av nyckelsymbolen
”Entreprenör  i  kris”,  vilket  signalerar  en  hård  ekonomisk  press  på
entreprenadföretagen och den enskilde entreprenörens ansvar för att
få ekonomin att gå ihop. I det nedre vänstra hörnet, slutligen,
beskriver temana arbetsvillkor och yrkeskunnande i kombination med
varandra nyckelsymbolen ”Skogens man”. Denne beskrivs utifrån
föreställningar om det fria och naturnära skogsarbetet, där hembygd,
familj och närmiljö står i centrum för de uttryckta föreställningarna.
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”Stridspiloten” – föreställningar om yrkeskunnande
och utveckling

En vitt spridd symbol
I  analysen  av  materialet  fann  jag  att  entreprenören  eller  skogs-
maskinföraren såväl i medietexter som i annat material vid ett flertal
tillfällen jämfördes med en ”Jas-pilot” eller en ”stridspilot”. Liknelsen
mellan maskinföraren och ”stridspiloten” förekommer i olika
varianter i materialet och i alla delar av fältet, varför jag betraktar den
som en viktig symbol i det fältrelaterade meningsskapandet, i kraft av
sin förmåga att färdas till synes obehindrat genom hela fältet.

Efter en genomgång av materialet visade det sig att ”Stridspiloten”
var vanligt förekommande i tidnings- och fackpressartiklar under
undersökningsperioden. ”Stridspiloten” dök även upp i det
analyserade radioprogrammet, i annonser, intervjuer och i andra
sammanhang. När jag samlade in bakgrundsmaterial vid bland annat
demonstrationer, seminarier och mässor stötte jag på liknelsen mellan
maskinföraren och ”stridspiloten” vid ett flertal tillfällen, även om
dess möjliga betydelser inledningsvis inte framstod fullt ut för mig.

När den samlade bilden av hur föreställningar om arbetsmiljö och
risker uttrycktes av fältets aktörer senare började ta form, visade den
sig gå i linje med liknande uttryckta föreställningar i det övriga
materialet. Ett exempel på detta är hur liknelsen med ”stridspiloten”
användes som rubrik vid ett seminarium vid Skogens Dag 2001-02-09
”Skogsteknisk utveckling för 2000-talet – verklighet och visioner. Hur blir
’skogspilotens’ arbetsplats framöver?”80 . Under seminariet anspelades flera

80 En sökning på Internet efter exempel på hur skogsmaskinförare liknas vid
stridspiloter med hjälp av sökverktyget eniro medförde 2005-02-25 följande träffar:.
(Kursiveringarna är mina). (1) Man måste ha det där "SISTA" som krävs för att bli
riktigt bra. Tänk på att en skördarförare tar fler beslut per tidsenhet än en stridspilot!
Kanske inte lika livsviktiga, men jämförelsen är intressant. En av mina tidigare
anställda är nu pilot i USA, och han säger att han har haft en oerhörd nytta av sina
kunskaper som skogsmaskinförare under sin utbildning (ATL, refererar en artikel
från Vi skogsägare 1/2003,  (2) I sitt arbete har en förare av en skördare fler intryck
att ta ställning till än en stridspilot (artikel på www.svenskt.naringsliv.se, som beskriver
utbildningar och projekt vid Tekniska Högskolan vid Umeå Universitet), (3) ”En
pappersmaskin har mer datakraft än en jumbojet och en skogsarbetare av idag som ska
fälla ett träd på rätt sätt måste vara skicklig som en stridspilot” (från SCA:s investor
report nr 4/00, www.sca.com). En nyhet i Sveriges Radio, meddelade att ”hytten i en
skogsmaskin börjar mer och mer likna cockpit i ett flygplan. Många gånger handlar det
om en mycket hög mental belastning på grund av all information som rullar in.
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gånger på likheter mellan skogsmaskinförarens och stridspilotens
arbetsmiljö.

I det analyserade materialet har jag hittat flera olika varianter av
liknelsen mellan skogsmaskinföraren och piloten. Alla har dock
samma grund i bilden av en ”stridspilot” som skärpt, kunnig, kapabel
att hålla många bollar i luften samtidigt och fatta avgörande beslut på
en bråkdel av en sekund. Man talar till exempel om ”stridspiloten”, och
om att maskinföraren ”fattar betydligt fler beslut om sitt arbete än en pilot i
ett stridsflygplan” (VK 2000-04-01). Man drar paralleller mellan
maskinföraryrket och ”piloterna i ett stridsflygplan” (ST 1/99), ”piloten”
(TS 9/99), eller ”JAS-piloten” (ST 1/99). I Västerbottens-Kuriren
konstaterar man att ”jobbet idag innehåller fler moment än en stridspilot”
(VK 1998-09-14), respektive ”Att en skördarförare har fler arbetsmoment
på kort tid att utföra än en stridspilot är känt” (VK 2000-01-14), i en
artikel som handlar om problemet med kapsprickor. Här kan man
dessutom se en referens till något som antas vara allmänt känt och jag
tolkar det som att det är inom det skogliga fältet man menar att det är
”känt” att en skogsmaskinförare kan jämföras med en stridspilot. I en
tidningsartikel från en maskindemonstration jämför man förarna med
piloter ”Skogens hjältar fick alla blickar” (VK 2000-04-08). ”Att köra
skördare är lika svårt som att vara stridspilot”, konstaterar man i Tidningen
Skogen (TS 5/2000). ”Höj statusen för våra maskinpiloter” lyder rubriken
i en debattartikel i samma tidning ett år senare (TS 5/2001).

I radioprogrammet Tendens inleddes en serie om två program
som handlade om skogsarbete med följande uttalande från en
maskinförare:

Det är som jag säger, vi sitter i en maskin och gör lika många beslut som
en JAS-pilot i timmen i en sådan här avverkningsmaskin (Tendens
2004-10-19).

I sitt uttalande antyder han värderingar kring tekniken och de krav
som ställs på maskinföraren att vara skicklig och hantera den. Även i
intervjumaterialet återfinns JAS-piloten som liknelse för maskin-
föraren. Det tydligaste exemplet är från intervjun där avhandlingens
inledande citat är hämtat, som kommer från en intervju med en
entreprenör som ägde rum i samband med Skogsnolia 2002. ”Dom
brukar jämföra det med en stridspilot och [paus] ja, men det är ju så”(E3). Det

Genom ett projekt på Skogforsk så ska nu också stridspiloternas hjälpmedel användas
[...] (P4 2006-02-11).
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är rimligt att anta att entreprenören hade befunnit sig på Nolia-
området ett tag när intervjun genomfördes. Genom detta kan han ha
sett ett antal maskinvisningar och samtalat med kollegor och vänner
om de nya maskinerna som visades. Möjligen har han i den meningen
sammanfattat sina intryck från maskinvisningarna och sina egna
erfarenheter och föreställningar kring maskinarbetet.

Det  finns  flera  exempel  i  materialet  på  hur  aktörerna  i  fältet
betonar den ansträngda beslutssituation de arbetar under, även om de
inte alla gånger drar liknelsen med ”stridspiloten” och maskinföraren.
Följande exempel från en intervju med en entreprenör illustrerar ett
sätt att uttrycka detta på:

För att det är ju i alla fall så att du ska fatta beslut på ett träd som
passerar framför dig i stort sett i fyra meter i sekunden, så du ska ju vara
fruktansvärt skärpt hela tiden (E2).

Andra typer av liknelser och metaforer som jag i analysen har sorterat
in under samma symboliska beskrivning av maskinföraren genom att
beskriva honom som särskilt skicklig och stark är när man använder
uttryck som ”skogens hjältar” (VK 2000-04-08), ”kranjonglörer” (VK
2001-05-18), hyllar en maskinförare som utför en ”heroisk insats” i
Skotar-SM (VK 1998-06-15) och liknande. Yrkesskickligheten som
främsta kännetecken för skogsmaskinföraren betonas även i artikeln
”Kranjonglörer tävlade i precision” (VK 2001-05-18), när en maskinförare
som deltog i en skotartävling demonstrerade sin skicklighet med
kranen och träklossarna som ”låtit sig tuktas”.

Några exempel på beskrivningar av skogsmaskinerna som
framhåller att det krävs en hel del styrka och skicklighet för att klara
av dem är när man använder formuleringar som ”Maskingiganterna”
(VK 1998-06-13), ”Den mäktiga skotaren [… ] byggd för hårda tag” (VK
2000-04-08), ”stridsflygplan” (ST  1/99).  Genom  att  använda  dessa
metaforer menar jag att en bild av maskinföraren som speciellt stark
och kunnig träder fram. Liknelser från djurvärlden är också relativt
vanliga i denna typ av beskrivningar och då handlar det inte om flitiga
små myror eller bin utan om stora, starka eller snabba djur.
Skogsmaskinerna liknas till exempel i en tidningsartikel vid ”större
’djur’ än hästar” (VK 2000-06-22). ”Besten” kallas ett nytt
avverkningssystem som kan ge upp till 20 kronor billigare kubikpris
vid avverkningar (12/2003). Den som skall hantera ett sådant
avverkningssystem eller ett större ”djur” än en häst förstår man bör
förmodligen vara både stor, stark och skicklig.
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”Skogens hjältar fick alla blickar” är  rubriken  på  en  artikel  från  en
skogsmaskindemonstration (VK 2000-04-08), som presenteras på
förstasidan med nedanstående bild och bildtext. På bilden tar en av
de skogsjournalister som var närvarande vid maskinvisningen en bild
på en annan journalist när han i sin tur fotograferar en skogsmaskin.
Trots att maskinen vid fotograferingstillfället är förarlös, får man
genom kombinationen av bild och text en känsla av
tjurfäktningsarena med maskinen som tjur och där fotografen står
framför det frustande monstret.

Bild 1 Skogsfotograf tar en bild på en skotare (VK 2000-08-04)

Rubriken och bildtexten lyder: ”Människan mot maskinen” (rubrik).

Världens samlade facktidningspress i skogsmaskingenren kom till Umeå
och Partek på fredagen när nyheterna bland skördare och skotare
förevisades. Skogsmaskinförare jämförs ofta med piloter i avancerade
flygplan och i 18-tonsskotaren satt Tomas Persson från Ånge vid
spakarna och såg inte ens blek ut när det bar iväg sakta men säkert
nästan lodrätt ner i grusgropens testbana. Maskinen är så färsk att den
hittills bara finns i fem exemplar men serietillverkningen är nu i full gång.
I dag kan allmänheten beskåda jättemaskinerna i skogarna utanför
Röbäck. (VK 2000-04-08).

När rubriken sätts samman med bilden, som domineras av den stora
skogsmaskinen och man ser fotografen som en liten figur vid sidan,
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blir min tolkning av helheten en helt annan än när jag bara ser bilden
eller bara läser bildtexten81. Att det handlar om hjältar är uppenbart
och stridspiloten nämns också. Det är dock inte helt tydligt vem som
är att betrakta som hjälten i det här fallet – föraren eller maskinen.
Tomas Persson nämns visserligen vid namn och beskrivs som säker
och  skicklig  när  han ”inte ens blek”, styrde fordonet nedför slänten,
men i bilden visas maskinens imponerande storlek upp utan förare.
Att maskinerna är någonting som skall ”beskådas”av allmänheten,
som  man  då  får  förmoda  inte  ingår  i  fältet,  ökar  ytterligare  på  den
betydelse maskinen intar i beskrivningen.

Artikeln inne i tidningen följer samma tema. Här är metaforen där
skogsmaskinföraren jämförs med stridspiloten lika uttalad. Artikeln
inleds med orden:

Det var skogsmaskingiganterna i 18-tonsklassen som tilldrog sig det
största intresset när Partek i Umeå på fredagen visade världen nyheter
bland skördare och skotare [… ] fick se när Valmet-maskinerna spände
sina hydraulmuskler för att avverka eller transportera skogsråvaran [… ]
skogsmaskinförare jämförs ofta med piloter i avancerade flygplan [… ]
den  mäktiga  skotaren  som  kan  lasta  cirka  20  kubikmeter  och  som  är
byggd för hårda tag i slutavverkningar [… ] De flesta trodde nog att
testbanan i en grusgrop inte var tänkt att användas för skotaren med last
och allt. Men det bar iväg sakta och säkert i princip lodrätt ner. Tomas
Persson såg inte ens blek ut (VK 2000-04-08).

I  artikeln som helhet  betonas  styrka,  teknik och förarens skicklighet
framför andra egenskaper. I meningen ”skogsmaskinförare jämförs ofta
med piloter i avancerade flygplan”, samma  referens  till  fältet  och  de
föreställningar  som  finns  där  som  i  bildtexten  på  förstasidan  i  den
förra artikeln.

Maskinförarens  yrkeskunnande  blir  än  tydligare  i  och  med  de
värdeladdade  ord  som  används  i  hela  artikeln  för  att  beskriva
skogsmaskinen. ”gigant [… ] hydraulmuskler [… ] avancerade flygplan [… ]
mäktiga skotaren [… ] byggd för hårda tag [… ] storformat [… ] när de 210
hästarna drog igång [… ] den känns stabil” (VK 2000-04-08).

81 Den här bilden är beskuren på ett lite annorlunda sätt än den som var införd i
tidningen. I original tog den upp nästan halva förstasidan i färgtryck och gjorde ett
mer imponerande intryck (Bild använd med tillstånd av Västerbottens-Kuriren).
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Bild 2 Skotare på testbanan (VK 2000-04-08)

Mannen blir i relation till sin maskin någonting av en domptör som
ska bemästra tekniken och också gör det i kraft av sitt stora
yrkeskunnande ”det bar iväg sakta och säkert [… ] maskincirkus”(2000-
04-08). Mannen och maskinen flyter mer eller mindre ihop och det är
inte  alltid  helt  klart  vem av dem som avses  när  man lägger  samman
rubrik, text och bild.

Ett annat exempel på samma tema, men som inte lika tydligt
använder den explicita metaforen stridspiloten, har hämtats från
radioprogrammet Tendens (2004-10-19). Journalisten läser texten
medan man i bakgrunden hör en skogsmaskin arbeta och hur träden
faller med regelbundna och dova brak:

Sågklingan skär genom stammen där utanför fönstret. Men det enda som
hörs här inne i hytten av det som sker där ute i skogen, det är den där
signalen [signal hörs]. Skördaren, den stora skogsmaskinen vi sitter i, den
gungar till lite på sina ballongdäck. Där utanför, längst ute i gripklon på
den stora kranen, i aggregatet, så dinglar en stor gran fritt i luften, färdig
att sågas upp.  Är längden på stocken OK? Tryck OK. Dan
Martinsson, han trycker på knappen längst uppe på joysticken och
stocken ramlar ljudlöst ner på marken. Och datorn registrerar
virkeslängd, pris, arbetstid. Dan, han har trätofflor på sig [paus]. Det är



125

lite  som att  titta  på  TV det  här.  Det  är  en  maskin  där  ute  som bara
plockar träd efter träd (Tendens 2004-10-19).

Det  finns  flera  likheter  mellan  denna  beskrivning  och  artikeln  i
Västerbottens-Kuriren. Radioinslaget är visserligen inte lika tydligt
fullt av tekniska termer och värdeladdade liknelser mellan maskin-
förare och ”piloter i avancerade flygplan” (VK2000-04-08), men jag menar
att ett liknande samband, eller samförstånd, mellan maskinföraren
och skogsmaskinen framträder tydligt. På samma sätt som med
liknelsen i tidningsartikeln framträder i utdraget en bild av mannen
som domptör av det stora ”odjuret”. I maskinens stora gripklo håller
den skicklige maskinföraren en stam, som han med ett enkelt tryck på
knappen  kan  få  placerad  precis  var  han  vill.  I  reporterns  röst  kan
dessutom  höras  en  viss  vördnad  över  den  stora  maskinen  som  så
enkelt plockar träd efter träd och över maskinföraren som med stort
lugn och kompetens hanterar maskinen.

I  både  radioavsnittet  som i  VK-artikeln  är  det  möjligt  att  såväl  i
sättet att skriva som i radiojournalistens beskrivning av
maskinförarens arbete spåra en tydlig avspändhet och säkerhet hos
maskinföraren. Utan att explicit uttala orden låter formuleringarna oss
ana  att  det  är  föraren  som  är  maskinens  herre  och  att  han  har  full
kontroll över den. I VK-artikeln menar jag att detta till exempel kan
tolkas in i formuleringar som ”Det bar iväg sakta och säkert [… ] såg inte
ens blek ut” (2000-04-08). I radioinslaget har jag tolkat liknande
betydelser i beskrivningen av arbetsprocessen som i sin helhet
beskrivs som avspänd och där maskinföraren har full kontroll och
som avslutas med formuleringen ”Dan, han har trätofflor på sig”.
(Tendens 2004-10-19). Att i den stressiga och högteknologiska
arbetssituationen sitta tillbakalutad med trätofflor på sig, blir ett sätt
att i ord uttrycka maskinförarens fulla kontroll över situationen.

De föreställningar som bygger upp nyckelsymbolen
”Stridspiloten” är framförallt kopplade till idéer och värderingar kring
maskulinitet, teknik och prestation. Genom det sätt på vilket dessa
värderingar uttrycks i de föreställningar om maskinföraren som träder
fram i materialet kommer specifika arbetsmiljöfrågor i förgrunden.

”Stridspiloten” i skogsmaskinannonserna
I skogsmaskinstillverkarnas annonser för skogsmaskiner blir
föreställningen om relationen mellan människan och maskinen, eller
mer bestämt mellan mannen och maskinen, tydlig på ett mycket
påtagligt sätt genom samspelet mellan bild och annonstext. Det
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handlar i dessa annonser mer om att lyfta fram kvaliteter som styrka
och precision hos maskinförarna än att visa på andra aspekter av vad
som krävs för att bli en bra förare. I mediematerialet framställs
maskinerna som högteknologiska och mycket komplicerade arbets-
redskap som ska betvingas och tämjas. I annonserna är detta till  och
med ännu tydligare uttryckt.

Tillverkaren Timberjack anspelar mycket tydligt på liknelsen
mellan ”stridspiloten” och maskinföraren i sin annons för skördaren
1270 D med texten ”Har allt utom vingar!”,  men  erkänner  också  att
”visst finns det oanade krafter [… ] fast flyga kan den förstås inte” (TS
4/2002). Annonsbilden visar en skogsmaskin som ser ut att precis
hålla på att starta för att ge sig iväg på något uppdrag och den lyfter
lite från marken. En annan annons på samma tema, som kommer
från  Valmet,  visar  utsikten  från  en  skogsmaskinhytt,  men  i  den  ena
halvan av bilden är det är inte skog och träd man ser, utan ungefär
den utsikt man skulle ha från ett flygplan med moln och en aning av
marken långt nere. (TS 2/98). I annonstexten står ”Vi bekänner gärna
att nya Valmet 921 flyger dåligt. Men den har ändå en hel del gemensamt med
ett modernt passagerarflygplan. Den högt specialiserade tekniknivån till exempel”.

Ett annat sätt att i annonserna likna skogsmaskinerna med
någonting starkt, snabbt och tekniskt avancerat är till exempel att som
Valmet  visa  en  bild  på  en  gallringsskotare  jämsides  med  en
slalomåkare i full fart nedför en pist och genom den valda bildtexten
föra över kvaliteter från slalomåkaren till skogsmaskinen ”Nya Valmet
830  –  När  det  är  tätt,  mjukt  och  bråttom” TS  2/2002).  På  samma  sätt
som i liknelsen mellan maskinföraren och stridspiloten, menar jag att
man genom att beskriva maskinerna som snabba slalomåkare eller
sportbilar i första hand vill anspela på teknisk komplexitet och
utveckling. När det gäller kopplingen mellan maskinerna och djuren,
som den framträder i annonserna, kan den sägas uttrycka hur
människan styr över och betvingar tekniken, genom att styra och
betvinga  de  starka  djuren.  En  bild  av  en  gigantisk  sumobrottare  i
bakgrunden av bilden och texten ”Just power! Samspelta Storheter med
oöverträffad kapacitet” (TS 3/2002), menar jag uttrycker samma typer av
föreställningar om stora och starka maskiner som kräver sin man och
som inte kan hanteras av vem som helst. ”Stora  Valmet  941
GRRRRRRYM!” är  rubriken  på  en  annons  som  illustreras  med  en
rytande björn jämsides med en skördare i en annons från Valmet (TS
9/2003). I annonstexten beskrivs skotaren som ”mäktig”. Eller så
konstaterar man som Timberjack helt enkelt ”Starkast!” och lägger till
texten ”… och nu släpper vi den lös” och illustrerar  sin  annons med en
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stor maskin som arbetar i en sluttning, inte helt olik en stark och
arbetande elefant med en timmerstock dinglande från snabeln (TS
1/2001).

Eftersom jag har hittat liknande annonser från flera olika
maskintillverkare, har jag tolkat det som att det inte var en slump att
annonserna från en enskild maskintillverkare var utformade på detta
sätt.  Det  kan  ses  som  ett  tecken  på  att  skogsmaskintillverkarna
imiterar ett koncept som de upplever som framgångsrikt, i linje med
nyinstitutionalismens tankar om mimetisk isomorfism (jfr Di Maggio
& Powell 1991, s. 66 f), vilket kan förklara den typen av trender som
det tar sig uttryck i annonseringen.

Temana yrkeskunnande och utveckling
Nyckelsymbolen ”Stridspiloten” inrymmer alltså temana yrkes-
kunnande och utveckling.  Inom temat yrkeskunnande beskrivs maskin-
föraren i arbete eller entreprenören i första hand som maskinförare i
en arbets- eller uppvisningssituation. Entreprenörskapet är inte det
centrala inom detta tema. I stället är det de rent maskinoperativa
arbetsuppgifterna som lyfts fram av aktörerna i fältet, framför
arbetsuppgifter som har att göra med administration, planering eller
arbetsledning. Inom tema utveckling lyfter aktörerna fram
skogsmaskinernas kapacitet och högt utvecklade teknik framför andra
aspekter av skogsmaskinarbete. Inom detta tema intar entreprenören
som person här en ännu mer undanskymd roll än i temat
yrkeskunnande. Det är i första hand antingen relationen mellan
maskinföraren och den avancerade skogsmaskinen eller enbart fokus
på maskinen och tekniken som sådan, som träder fram.

I såväl intervjuerna som det analyserade mediematerialet har jag
kunnat notera att föreställningar om arbetsmiljö och risker verkar
vara nära kopplade till föreställningar om teknik och teknisk
utveckling av skogsmaskinerna. Tekniken tilldelas inom dessa teman
ett  värde  i  sig  och  blir  det  nav  kring  vilket  föreställningar  om
arbetsmiljö och risker i skogsarbete samlas. Det är inte särskilt
förvånande, när man beaktar resultaten från tidigare skogsforskning
och  hur  man  där  har  sett  starka  kopplingar  mellan  den  skogliga
kulturen, teknisk prestation och teknikutveckling (jfr Hjelm 1991),
men väcker frågor om vad den nära föreställningsmässiga kopplingen
mellan arbetsmiljö och teknik kan betyda för arbetsmiljöarbetet.

När det gäller temat yrkeskunnande finns det i materialet flera
exempel på när en enskild maskinförare uppmärksammas i en
situation där han får tillfälle att briljera med sina yrkeskunskaper. Det
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kan handla om uppvisningar av skogsmaskiner vid mässor eller vid
andra  tillfällen,  som  lyfter  fram  bilden  av  den  skicklige  och
mångkunnige yrkesmannen.

”Entreprenör i kris” – föreställningar om ansvar och
arbetsvillkor
Nyckelsymbolen ”Entreprenör i kris” framträder i mötet mellan
entreprenörens arbetsvillkor och det ansvar han har för sin egen och
sina anställdas inkomst. Här märks i materialet en tydlig fokusering på
ekonomiska förhållanden i relation till entreprenörernas arbetsvillkor
och på den ekonomiska och tidsmässiga press som många uttrycker
att de upplever i relation till skogsbolag och skogsägareföreningar. De
föreställningar som bygger upp bilden har framförallt med prestation,
ekonomi och entreprenörens ofrihet i sin arbetssituation att göra. Här
menar jag att det i materialet som helhet finns den största och
tydligaste skillnaden mellan de olika aktörernas bilder av
entreprenörens villkor och därigenom också den största källan till
konflikt mellan föreställningar i fältet. Det är dock inte helt oväntat,
eftersom de olika aktörerna också representerar delvis motstridiga
intressen, som i mycket följer konflikter mellan liknande
aktörsgrupper i samhället i stort. Från fackligt håll är positionen klar,
vilket uttrycks följande intervjuutdrag:

Kraven inom skogsbruket idag det är ett enda krav och det är prestation.
Det är ett stort krav och det skuggar allt annat. Det är bara prestation
som  gäller.  Det  är  frågan  om  att  prestera  nog  mycket  volym  eller  nog
mycket enheter till så låg kostnad som möjligt (F1).

Den prestationsfokuserade kulturen i det industriella skogsbruket blir
här särskilt tydlig (jfr Hugosson 1999). I mediematerialet har jag
funnit flera exempel på artiklar som beskriver situationen på ett
liknande sätt, oftast ur entreprenörernas synvinkel.

Stress och ekonomi
Västerbottens-Kuriren meddelar att åtta entreprenörer i länet har gått
i  konkurs  under  året  och  använder  ord  som  ”hårda tider”, ”kasta in
handduken”, ”branschen i gungning”, ”det gäller att hålla sig över vattenytan”,
”pressade avverkningspriser”, ”piskade”, ”stress”, (VK 010124). Denna typ
av artikel menar jag stärker föreställningarna om entreprenören som
hårt ekonomiskt pressad av uppdragsgivarnas krav på prestation.
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Tidningen Skogen porträtterar en entreprenör som trappar ner sin
verksamhet och säger att ”Jag ska snart gå ner på heltid”(TS 4/99) där
man  berättar  om  Peter,  som ”drevs till konkurs, bara skulderna finns
kvar”, när han, ”efter att ha kämpat länge, vägrade skriva under ett kontrakt
med orimligt lågt pris” (TS 3/2000). Gemensamt för dessa beskrivningar
är att de visar en bild av entreprenören som hårt arbetande och
kämpande yrkesman. Det är inte på grund av egna misslyckanden de
sitter i den trängda ekonomiska situationen, utan som en följd av
villkoren i branschen. Yrkeskunnandet kommer dock i bakgrunden
när den ekonomiska verkligheten tränger sig på.

Man  måste  dock  ha  i  åtanke  att  de  olika  tidningarna  och
tidskrifterna representerar olika intressen och arbetar under skilda
villkor, varför beskrivningarna av entreprenörernas villkor inte kan
förväntas vara entydig i medierna som helhet. Västerbottens-Kuriren
är en nyhetstidning, vars journalister arbetar i enlighet med gängse
metoder för nyhetsvärdering. Svensk Skogsteknik är en kanal för
entreprenörernas branschförening, vilket märks tydligt genom dess
positionering mot uppdragsgivare och skogsbolag medan Tidningen
Skogen sägs vara ”den obundna skogstidskriften”.  SLA-bladet och
Sia-tidningen är tätt knutna till arbetsgivare-, respektive arbetstagar-
sidan.

En artikel i Sia-tidningens temanummer har rubriken ”Inget för
latmaskar. Rädd för att jobba får man inte vara. Inte ens för att jobba gratis”
(Sia 3/04). I artikeln beskrivs en 60-timmarsvecka i arbete som
någonting tämligen normalt för en skogsentreprenör och hur man
istället för att spara kropparna med sextimmarsskift i maskinen och
två timmar på marken kör åtta timmar i sträck: ”Ajöss rygg, goodbye
nacke” (Sia 3/04). Skulden för arbetssituationen läggs i den här
artikeln på skogsbolagen i egenskap av uppdragsgivare som man
menar länge och medvetet har pressat priserna på avverkningarna.

Företagarföreningen som har till uppgift att se till medlemmarnas
bästa är intresserade av frågan om hur entreprenörernas ekonomiska
situation påverkar arbetsmiljöarbetet i företaget. En representant
därifrån uttrycker sig så här i en intervju när vi diskuterar frågan:

Ja, det är ju riktigt döden åt arbetsmiljön. Det ser man ju. Där sitter
man  själv  och  vet  att  ekonomin  är  så  dålig  att  jag  kanske  måste  köra
några timmar extra. Man påtalar det, det är svårt att få det att gå ihop
och så vidare. Det är produktion, produktion, produktion. Vi måste få
in de här kubikmetrarna till den här kostnaden för att det ska gå runt
(SMF).
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Att pressen på entreprenörerna också påverkar de anställda och att
det handlar om hårda ekonomiska villkor att vara entreprenör
uttrycker han så här:

Särskilt är det kanske ett småföretagarproblem som syns hos
entreprenörerna. Många trivs, men det som är tufft är ekonomin [… ] då
blir det inte pengar kvar till insatser inom arbetsmiljö i alla fall. Det blir
inte möjligt att bedriva ett vettigt arbete med arbetsmiljön om kraven på
annat är så höga (SMF).

SMF-representanten berör entreprenörernas arbetsgivaransvar för att
bedriva arbetsmiljöarbete, men rationaliserar själv bort den på
ekonomiska grunder. Det finns dock entreprenörer som verkar
analysera den egna rollen i förhandlingen med skogsbolagen på ett
annat  sätt  än vad de flesta  gör,  och som samtidigt  har  förståelse  för
varför det blir som det blir:

Och jag tycker inte att det är bara bolagen man ska gå på det här som
håller på att ske i dagsläget, utan det är vi entreprenörer själva. För att
kunna då klara det hårda trycket på prissättningar som finns, så
förlänger vi skiften, vi förlänger dagen vi [… ] till och med nu har kollegor
som kör dygnet runt. De kör treskift eller hur de nu gör skiften, men de
kör med maskinen dygnet runt och nattarbete [… ] maskinen kostar
kanske med kojan 7-8 miljoner. Dom är pressade. (E5)

I hans föreställningar är det inte konstigt att arbetsdagen är lång, men
ansvaret för det lägger han lika mycket på entreprenörerna som på
uppdragsgivarna.

I gruppintervjun med företagshälsan uttrycks en hos dem
samstämmig bild av att en väg till en bättre arbetssituation är genom
utbildning av entreprenörer. Genom att lära entreprenörerna att tänka
mer  långsiktigt  kring  arbetsmiljö  kommer  de  själva  att  inse  att  den
pressade ekonomiska situationen i företagen inte får tillåtas förhindra
att man till exempel tar pauser:

Ja, då är det återigen en utbildning att förstå att det går faktiskt
inte jobba jämt. Man måste ge kroppen en chans och då är det
[… ] då handlar det till syvende og sidst om ekonomi, har vi råd att låta
den här föraren gå ur maskinen [… ] För att kalkylen blir ju väldigt
mycket sämre då, om det försvinner åttio träd per skift och då är det ju då
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att de förstår det i sin förhandling med uppdragsgivarna, att de måste
faktiskt få betalt för att vara ledig, det måste finnas ett glapp i kalkylen
och varför det? Jo därför att kroppen klarar inte av det (SHT).

För företagshälsan verkar det vara självklart att man som entreprenör
måste inse värdet av att ta pauser i arbetet. Lösningen är här att
utbilda och informera entreprenörerna om att det är viktigt att i
förhandlingen med uppdragsgivarna skapa utrymme i kalkylerna för
pauser,  vilket  man  menar  är  det  som behövs  för  att  inte  skada  sig  i
arbetet. Typiskt för det uttalandet, liksom flera andra som kan
återfinnas  under  temat  ansvar  är  att  man  lyfter  fram  ekonomi  som
mest motiverande faktor för att entreprenörerna ska uppmärksamma
arbetsmiljöarbete.

Olyckor och dess konsekvenser
Olyckor är en arbetsmiljörisk som är mest tydligt kopplad till
nyckelsymbolen ”Entreprenör i kris”. Möjligen kan man tala om en
undergrupp till denna i medierna, där entreprenörens främsta
egenskap är just att vara skadad. Med det menar jag i rapporter från
olyckor där händelsen beskrivs, men den skadade inte beskrivs
närmare. När det gäller arbetsrelaterade olyckor har jag genom
analysen av främst mediematerialet fått uppfattningen att de är ett
problem i skogsarbete, även om man i intervjuerna inte framhåller
olyckor som något av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen. Att
olyckor beskrivs i mediematerialet ser jag som naturligt, då olyckor till
sin natur ofta har ett dramatiskt förlopp och förödande konse-
kvenser, vilket stämmer överens med tidningarnas arbetssätt och
nyhetsvärderingsprinciper. 20 stycken artiklar, eller notiser, där  fokus
låg på olyckor som innebar fysiska skador i skogsarbete, eller på
följderna av sådana händelser har analyserats. Nio stycken av
artiklarna fanns i Västerbottens-Kuriren, fyra i Svensk Skogsteknik
och sju i tidningen Skogen. Artiklarna i Västerbottens-Kuriren var
företrädesvis korta, beskrivande notiser om en händelse, t ex ”Fallande
träd dödade man” (VK 2000-05-23). Dessa notiser var beskrivande till
sin karaktär och sade ingenting om vare sig ansvar för eller lösning på
arbetsmiljöproblemet som lett till olyckan i fråga.

Ett  exempel  på  en  artikel  som  behandlar  personer  som  varit
inblandade i någon olycka, men som fortsätter att arbeta i skogen
”Man får klänga som en apa” (ST 2/2001), som handlar om en man som
efter en olycka, som beskrivs i artikeln, är benamputerad men
fortsätter  att  köra  skogsmaskin.  I  dessa  artiklar  läggs  ansvaret  mer
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tydligt på den enskilde maskinföraren än på organisationen eller
arbetsvillkoren  som  sådana,  eller  snarare  på  den  mänskliga  faktorn
och en serie av olyckliga omständigheter. Lösningen på arbetsmiljö-
problemet som lett till olyckan är tydligare uttryckt i dessa artiklar än i
sådana som handlar om den psykosociala arbetsmiljön; det handlar
om tekniska lösningar eller utbildning och information.

Bland tidningen Skogens artiklar som handlar om olyckor finns
flera exempel på hur artiklarna har initieras av någon
myndighetsrapport eller forskarrapport. Dessa artiklar är oftast korta
och faktainriktade och bygger på sammanställd statistik, som till
exempel artikeln ”Livsfarlig bransch” (TS  5/2002),  som  är  en  artikel
uppbyggd på skadestatistik från olika länder. ”Totalstopp för skördare”
(TS 6/99) beskriver ett krismöte som initierats av arbetar-
skyddsstyrelsen som reaktion på tillverkarnas i deras tycke
nonchalanta bemötande i frågor om ansvar för olycksfall i
skördararbete. Ansvaret för arbetsmiljön var i dessa artiklar förlagd på
antingen tillverkare eller myndigheter.

Två av tidningen Skogens artiklar handlade om maskinförare som
varit nära att förolyckas vid tillbud i samband med kedjeskott. ”Jag var
så här nära att dö” (TS 5/99) och ”Stolpe ut – den här gången”(TS 5/99).
I dessa artiklar, som återfinns i samma nummer av tidningen, läggs
ansvaret för olyckstillbuden främst på forskningen som inte har
lyckats komma fram till bättre standards för hyttglas och andra skydd,
samt i andra hand på maskintillverkarna. Den sista artikeln om
olyckor beskriver en dramatisk räddningsövning ur en entreprenörs
synvinkel. ”Två skadade! Vad gör jag?” (TS 5/2002). Lösningen på
problemet är i denna artikel utbildning och information och det är
den enskilde entreprenörens sak att utbilda sig och sina anställda.

I intervjumaterialet framkommer däremot inte att olyckor skulle
vara någon stor fråga för skogsbranschen. Ingen av mina informanter
nämner ens olyckor som problem, utan man lyfter fram antingen
ekonomiska, psykosociala, ergonomiska eller kemiska arbetsmiljö-
faktorer som de största arbetsmiljöriskerna. Varför olyckor inte
uppfattas som ett så stort arbetsmiljöproblem i fältet som helhet kan
möjligen förklaras bland annat med att den omfattande tekniska
utvecklingen inom skogsbruket har byggt bort många av olycksfalls-
riskerna. Det förekommer naturligtvis fortfarande olyckor, inte minst
beroende av den så kallade mänskliga faktorn, men maskinerna har så
utvecklade tekniska lösningar att olycksfall på grund av slintande yxor
eller  fallande  träd  inte  ses  som något  större  problem i  skogen  idag.
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Möjligen får man göra ett undantag för olyckor och olyckstillbud
förknippade med så kallade kedjeskott.

Ingen av de skogsmaskinannonser jag valt ut visar någon aspekt
av ”Entreprenör i kris”, vilket inte är så konstigt. I annonser vill man
spela på positiva känslor som stimulerar till köp av just det fabrikatet
och då passar inte beskrivningar om stressen i att betala av på
maskinen.

”Skogens man” – föreställningar om arbetsvillkor och
yrkeskunnande
Trots beskrivningar av en pressad arbetssituation och en ekonomisk
och tidsmässig stress är det flera entreprenörer som såväl i intervjuer
som i artiklar uttrycker stor tillfredsställelse med sitt yrke. Att vara
skogsmaskinentreprenör beskrivs inte bara som ett yrke, utan i många
fall  ett  sätt  att  leva.  För  många  verkar  skogsbruket  vara  ett  sätt  att
kunna stanna kvar i hembygden i glesbygd och det kan kanske därför
betraktas som naturligt att föreställningarna kring arbetsmiljön även i
många fall vävs samman med föreställningar om naturmiljö och
livsmiljö.

Föreställningar som bygger upp denna bild har att göra med
framförallt tre huvudområden. För det första hanteras relationen
mellan den frihet som finns i skogen eller i hembygden i relation med
den bundenhet som antas finnas i andra yrken eller i staden. För det
andra med det sätt på vilket man kopplar samman natur och miljö,
och där yrkesskicklighet och yrkesstolthet är förknippade med en
kretsloppstanke. För det tredje uttrycks genom föreställningar kring
maskulinitet en relation mellan frihet, natur och entreprenören.
Nyckelsymbolen ”Skogens man” uttrycker detta. Han beskrivs som
naturnära och hembygdsälskande och i många beskrivningar uttrycks
ett intresse för jakt och fiske.

Friheten i skogen
Ett exempel från en av artiklarna i Tidningen Skogen illustrerar detta
när pappa och tre söner Mörk i Kalix beskriver hur det är att arbeta i
skogen:

Jag hade ju bara att gå rakt utför backen här hemma så kom jag in i en
skogsmaskin, säger Björn som även har lastbilskort och har kört åt
farsan [… ] OK det blir inte mycket till privatliv när man kör i skogen.
Men jag har goda möjligheter att fiska när jag vill, säger Björn som aldrig
funderade på annat än att bli maskinförare. [… ] Det är skogen som
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gäller. Finns det något alternativ? Frågar Johan som är övertygad om att
han valt ett framtidsyrke. [… ] Apropå fritid så är det älgjakt som är
viktigast. Fem suveräna gråhundar bidrar till jaktlyckan. Sven-Erik
toppar med 17 älgar under en jaktsäsong. Mats sköt som mest 6 älgar.
Frysen är välfylld hemma hos familjen Mörk – det finns ren, älg, löjrom,
lax och netting. (TS 9/02)

Denna typ av beskrivning av hur man i glesbygd ser skogsarbete som
något naturligt att gå in i och ofta kommer in i genom att arbeta i en
äldre släktings entreprenadföretag har jag funnit tendenser på att det
är återkommande i alla delar av fältet. Skogsmaskinföraryrket beskrivs
som ett typiskt far-till-son-arbete och i mitt material är beskriv-
ningarna av hur man kommit in i yrket präglade av ett upplyftande av
relationen mellan arbetsmiljö, naturmiljö och livsmiljö. Jag har även i
materialet funnit liknande beskrivningar som inte handlar om
specifikt familjeföretag, men där arbetsmiljön kopplas samman med
andra  värden  än  de  som  har  med  fysisk  och  psykosocial  hälsa  att
göra. Ett exempel på detta kommer från det radioprogram som ingick
i  Tendens  serie  ”den  tomma  skogen”.  Det  är  hämtat  från  seriens
första del och handlar om en anställd maskinförare som beskriver hur
han ser på sitt arbete:

Ja för det första så har man ju ingen stämpelklocka när man ska börja
och sluta jobba för man rör sig lite själv så. En industri det skulle jag
aldrig gå in i, jag menar se på väggen och ställa mig på ett cementgolv. Sen
trivs man ju ihop med den man jobbar med, liksom, vi går ju väldigt bra
överens. (Tendens 2004-10-14)

I beskrivningar där yrkeskunnande och arbetsvillkor framträder som
huvudteman i texterna fann jag att föreställningarna om
entreprenören och hans arbetssituation var mer positiva än när
ansvarsfrågor kopplades till arbetsvillkoren. Bilden av entreprenören
som den starke och kunnige skogsmannen i en miljö som han
behärskar  till  fullo  och  som i  många  fall  är  att  betrakta  lika  mycket
som en livsmiljö som en arbetsmiljö är i stort sett lika tydligt
framträdande  i  materialet  som  den  bild  där  hans  skicklighet,  styrka
och kunnighet i relation till tekniken framhålls som de mest
framträdande  dragen.  Skillnaden  mellan  de  två  bilderna  är  i  vilken
mån de förknippas med tekniska lösningar på arbetsmiljöproblem.

Något av ett typiskt drag hos de beskrivningar som faller in under
temana yrkeskunnande och arbetsvillkor är att de fokuserar på bilden
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av den enskilde entreprenören snarare än kollektivet, att de relativt
ofta lyfter fram ett historiskt perspektiv på skogsarbete, samt att
friheten och naturkontakten betonas speciellt. Jag ska ge några korta
exempel. ”Det är inte så mycket att prata om. Jag har bara jobbat hela livet”
säger en entreprenör som porträtteras i Tidningen Skogen (6/2000). I
artikeln framhålls färgstarka minnen från ett långt yrkesliv i skogen,
där  styrka var  viktigt  för  att  man skulle  orka med.  Den entreprenör
som beskrivs framstår som den tyste, starke yrkesmannen som inte
vill tala om sitt eget yrkeskunnande utan menar att det har visat sig i
praktisk handling under ett långt yrkesliv.

Liknande berättelser fann jag även i Västerbottens-Kuriren, där
jubilerande före detta skogsarbetare berättar om det hårda livet i
skogen, till exempel ”Skogsveteran minns kojorna i väglöst land” (VK
1998-12-28), där en före detta skogsarbetare minns kylan och
kolbullarna i 40-talets skogskojor. ”Ensamma vargar” (ST 1/2002)
rubriceras en artikel som beskriver en skogsmaskinentreprenör som
trots en stressad arbetssituation har framtidstro och satsar framåt
under rubriken ”Motigt? Visst! Michael är ändå optimist” ( ST 1/2002). I
artikeln som helhet lyfts friheten och glädjen med att arbeta i
skogsarbete fram och när den kontrasteras mot arbetsmiljöproblem,
ekonomi och stress, finns det trots allt en positiv underton i artikeln
som lyfter fram Michael som kunnig yrkesman.

Arbetsmiljö - naturmiljö
Jag  fann  i  det  analyserade  materialet  ett  flertal  exempel  på  hur
aktörerna  i  fältet  inte  helt  och  hållet  verkar  ställa  upp  på  vad  de
uttrycker  vara  en  allmänt  spridd  och  i  deras  ögon  felaktig  bild  av
skogsarbetaren som naturskövlare. I exemplet nedan uttalar en
representant för SMF sin uttryckliga mening att den negativa bilden
är direkt felaktig och att det istället finns nära kopplingar mellan
skogsarbetaren och bevarandet av naturmiljön som borde lyftas fram.

Bilden av skogsbruket har ju varit ett stort jävla kalhygge, va [paus] ja,
så har det ju varit. Och bolagen skövlar skogen och allting. Och gubben
med motorsåg. Och den bilden måste vi få bort. Det är inte så.
Skogsbruket idag har ju oerhörda krav både på miljösidan och det här
med natur och kulturbitarna som ska uppfyllas. (SMF)

Det verkar av uttalandet som om SMF-representanten förutsätter att
allmänhetens bild av skogsarbete ser ut på det sättet, det vill säga att
vi är vana vid att ett kalhygge allmänt betraktas som någonting fult
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och ett sätt att förstöra en vacker skog. Ett alternativt sätt att betrakta
samma kalhygge skulle kunna vara att se det som en del i det naturliga
kretsloppet i skogen, vilket är nödvändigt för att naturen ska kunna
bevaras  i  ett  längre  perspektiv.  Med  den  tolkningen  blir  samma  kal-
hygge som den ene betraktar som fult och miljöförstörande i den
andres ögon någonting naturligt och oproblematiskt. Ett annat
exempel på vad jag menar kan ses som liknande sätt att relatera
arbetet i skogen till  naturvård som i citatet ovan har jag hämtat från
radioprogrammet Tendens (2004-10-19) och en intervju med en
maskinförare. På frågan om vad han tänker när han ser ett kalhygge,
svarar han den intervjuande reportern:

Ja, vad tänker jag [… ].arbete [… ] det är plantering och röjning och
markberedning och sedan när jag kör förbi där om tio år då är det, då
kommer jag ihåg att ja där stod den jättegranen, det kan komma upp
sådana minnen ibland. Och så ser man då ny skog, ungskog är på väg
och  det  genererar  ju  arbete  för  oss  i  skogen  med  både  röjning  och
plantering, sen gallring och så kommer det nästa slutavverkningsmaskin
och tar det sista”. (Tendens 2004-10-19)

Ett par entreprenörer och maskinförare uttrycker vad jag har tolkat
som ett mycket medvetet tänkande kring miljö och miljövårdsarbete
och kopplar det i sina uttalanden så nära samman med arbets-
situationen i skogen att det enligt min uppfattning blir svårt att se var
de drar gränserna mellan arbetsmiljö och naturmiljö. Ett exempel på
det  har  jag  hämtat  från  ett  uttalande  från  en  intervju  i
radioprogrammet Tendens (2004-10-19). Journalistens frågar en
maskinförare  om  vad  han  tycker  att  tjusningen  i  skogsarbetet  är.
Frågan tolkade jag i det sammanhanget som att den avsåg någon
aspekt av arbetsmiljön i skogen. Maskinföraren svarar dock: ” ett hygge
är ju aldrig likt det andra. Man skapar ett hygge när man har kört” (Tendens
2004-10-19). ”Skapar hygge?”, frågar reportern med undrande röst.
Frågan, i kombination med journalistens röstläge gör att jag tolkar
journalistens uttalande som att han själv inte är särskilt förtjust i
hyggen, eller åtminstone med sitt tonfall erkänner vetskapen om en
allmänt spridd föreställning om att de ur någon aspekt kan betraktas
som oönskade.  Maskinföraren fortsätter

Ja, det blir det ju, man lämnar lite lövträd och så här [… ].Där har vi
sjön på ena sidan och man lämnar då ovanliga träd som [… ] i och med
slutavverkningen då, det är stora bokar, oxel och rönnar kvar och al, och
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det är ju lite spännande. Här skapar man verkligen ny miljö. Och här
kommer också att bli ännu mer blåbär och lingon under här. (Tendens
2004-10-19)

Maskinförarens uttalande tolkar jag som att han innefattar den natur-
miljö i vilken han utför sina arbetsuppgifter som en del av hans
arbetsmiljö.  Samtidigt  blir  han  då  en  aktiv  medskapare  av  sin  egen
arbetsmiljö, som även blir en påtaglig del av hans livsmiljö. ”Natur är
det första jag tänker på” svarar en entreprenör i en intervju när jag frågar
vad ordet arbetsmiljö betyder för honom” (E4).

Den breda synen på vad man inkluderar i begreppet arbetsmiljö,
som flera av aktörerna sätter i relation till naturmiljö vill jag lyfta fram
som ett exempel på hur jag i analysen har tolkat entreprenörernas och
maskinförarnas känsla för skogen och naturen som sådan. Skogen är,
som jag tolkar det, i deras föreställningar inte bara en arbetsplats eller
råvarukälla vilken som helst, utan en naturresurs som ska vårdas och
värnas. När aktörerna i sina uttalanden kopplar samman naturmiljö
med  arbetsmiljö  framhåller  de  skydd  och  vård  av  naturen  som  lika
viktig som det personliga skyddet vid avverknings- och
röjningsarbete.  Det  framgår  dock  inte  av  deras  uttalanden  hur  de
föreställer sig att arbetsmiljöarbete bör bedrivas i denna miljö.

Kvinnliga entreprenörer – en alternativ maskulinitet?
Materialet  domineras  som  jag  tidigare  visat  av  bilden  av
entreprenören som man. Att vara entreprenör är per definition att
också vara av manligt kön. Materialets enda exempel på hur en
kvinnlig entreprenör framställs lyfter fram och förstärker just de
egenskaper som betonas i de flesta beskrivningar av den manlige
entreprenören, nämligen att vara ensam, fri och stark. Svensk
Skogsteknik ägnade en stor del av nummer 2/2000 åt de få kvinnliga
entreprenörer och maskinförare som finns i landet. I artiklarna lyfter
man fram den frihet och arbetsglädje som kvinnorna uttrycker att de
upplever när de har gått från traditionella kvinnoyrken till att satsa på
ett företagande inom skogsbranschen. Att det handlar om att ”ha den
rätta viljan” och ”ge järnet”, och att det är något man får göra helt själv,
förstår man när i beskrivningen om tjugoettåriga Petra som köpte en
egen skotare (ST 2/2000). Att entreprenören i detta fall är en ung
kvinna menar jag snarare förstärker föreställningen om den starke
och frie entreprenören – att vara kvinna och entreprenör blir, oavsett
hur situationen ser ut i övrigt, ett sätt att anamma de manliga värdena
och bli ensam, fri och stark.
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Påverkan från andra
Även om det finns många positiva beskrivningar av skogsarbete som
livsstil i materialet, har jag även funnit flera exempel på motsatsen,
vilket  gör  att  man  kan  tala  om  en  möjlig  konflikt  mellan
föreställningar om skogsarbete i fältet. Ett exempel är artikeln ”Min
son ska inte få komma i närheten av en skogsmaskin”, där en entreprenör,
till  skillnad  från  pappan  i  familjen  Mörk,  vägrar  låta  sin  son  ta  över
familjeföretaget. I artikeln framhålls stressen och de ekonomiska
villkoren som det huvudsakliga skälet. Denna beskrivning kan dock
sägas ligga närmare nyckelsymbolen ”Entreprenör i kris”.

Vid den närmare granskning av materialet, så visade det sig dock
att eventuella konflikter troligen ligger på ett föreställningsmässigt
plan. Med det menar jag att aktörerna i fältet uppvisade en relativt
homogen bild av hur de föreställer sig att människor utanför fältet ser
på dem och deras  yrke.  Dessa  negativare  beskrivningar  ser  jag  dock
mer som föreställningar från skogsarbetarnas sida på hur människor
utanför skogsbruket ser på dem.

När skogsarbetarna ger uttryck för hur de föreställer sig att andra
ser på dem, menar jag att viktig information om hur de uppfattar
bilden av sig själva i till exempel medier eller i andra människors
föreställningar om skogsarbetet kommer till tydligt uttryck. Även i
relation till dessa föreställningar ser jag därför det som intressant att
söka spåra referenspunkter där förhandling om betydelser mellan
aktörer  i  fältet  kan  ske.  Jag  ger  nedan  två  exempel  på  hur  en
maskinförare respektive en entreprenör uttrycker sin frustration över
den  bild  av  skogsarbete  och  skogsarbetare,  som  de  menar  finns  i
samhället idag:

Ni vet lite, ni vet väldigt lite. Ni tror fortfarande att vi gör vissa saker
som det absolut är för oss främmande [… ] Men det lever kvar, och dom
tro [… ] för när jag började, med svans, innan motorsågen [… ] För att
den killen han kunde ju vara vem som helst, nästan byfånen, han kunde
ju ta svansen och gå och hugga, det kunde dom sätta som sysselsättning.
Skogsarbetare vet du det var ju ”lite grann”. Man förstår inte idag vilka
ansenliga maskiner som man rattar utan man tror fortfarande att det är
kvar på den nivån. (F1)

Ja, jag tror att [… ] det har ju blivit bättre nu alltså, men det har varit
länge de har trott att en skogsarbetare är en som har motorsågen och en
hjälm och suttit på en stubbe och käkat ur matburken och det där och
gjort upp en eld. Jag tror att den bilden har funnits av skogsarbetare. Jag
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tror att den har funnits faktiskt. Så i dagens läge alltså, det går inte att
jämföra. Det är [… ] jag tror att många vet inte hur det ser ut i skogen
idag. (E2)

Dessa två exempel på att skogsarbetarna inte alltid upplever att
samhället i stort vet vad deras arbete går ut på stöds av flera exempel
från  det  övriga  materialet  som uttrycker  samma  sak.  Det  är  till  och
med så att man ibland uttrycker att man upplever samhällets bild av
skogsarbete som ett arbetsmiljöproblem i sig, som skogsarbetarna
måste  förhålla  sig  till  på  samma  sätt  som  de  måste  förhålla  sig  till
fysiska arbetsmiljörisker som handlar om ergonomi eller buller. Jag
frågade till exempel en arbetsgivarrepresentant vilket arbetsmiljö-
problem han upplevde som det största och viktigaste i skogs-
branschen idag. Vi hade alldeles innan den frågan kom upp diskuterat
arbetsmiljöproblem i allmänhet och då särskilt sjukskrivningar och
dess anledningar. När vi sedan kom in på skogsbranschen blev svaret
istället ett annat:

Det största arbetsmiljöproblemet i skogsbranschen? Ja, där är det väl
egentligen att, tycker jag, att branschen har fått en så dålig image, lite
oförtjänt, men det där sänker ju liksom statusen för branschen [… ] Ja,
det är ju den bild som folk har utav skogen [… ] jag tycker att det är lite
oförtjänt men det är liksom, det är liksom legitimt att hacka på
skogsbruket. (SLA)

Bilden av skogsarbete som ett arbete med låg status jämställer han här
med andra arbetsmiljöfrågor, vilket gör att det blir någonting som är
problematiskt för gruppen skogsarbetare som helhet. Det finns fler
exempel i materialet på att frågor om status och bilden av yrket spelar
roll för hur man själv inom branschen ser på det. I radioprogrammet
Tendens (2004-10-19) förklarar till exempel två maskinförare varför
de oftast inte presenterar sig som skogsarbetare för personer de inte
känner;

Nej, det säger jag inte ofta. Det är inget man skryter med att man jobbar
i skogen [… ] men till slut så brukar det ju komma fram att jag jobbar i
skogen och det är ingen mening att gå in och förklara vad man gör eller
kör för maskin, ja folk vet inte om hur det fungerar i skogen, de tror
fortfarande att det är motorsåg eller nästan bågasåg och yx, så det är [… ]
Nej, precis, nej det lever ju kvar från förr. Det är ju ett lågstatusjobb så
det är ju ingenting man skryter med. (Tendens 2004-10-19)
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Hans kollega fyller i med

Det är ju ett lågstatusjobb, man får slita för dom få pengar man får. Jag
kallar det maskinförare i skogen, det låter lite annorlunda, men visst man
är ju skogsarbetare, det är man ju, långt under, liksom. (Tendens
2004-10-19)

 Här ser man hur ett upplevt arbetsmiljöproblem får en teknisk
lösning på ett sätt som kanske kan ses som lite speciellt. Genom att
betona att han är maskinförare och inte skogsarbetare, menar han att
hans status ökar i relation till människor som befinner sig utanför
fältet. Samtidigt verkar han identifiera sig med skogsarbetaryrket.
Även dessa skogsarbetare uttrycker i likhet med de tidigare exemplen
en frustration över att deras yrke inte värderas högre i samhället än
vad  det  gör  och  framhåller  att  det  är  någonting  de  upplever  som
jobbigt i det dagliga sociala livet. Samtidigt verkar de varken
förvånade över detta eller särskilt villiga att lyfta fram och framhäva
yrkets fördelar för människor de inte känner. Det verkar i dessa
uttalanden nästan som om det finns en ”vi och dom-situation” mellan
skogsarbetare och andra, de som inte förstår. En förare betonar
tydligt skillnaderna mellan ”vi skogsarbetare” och ”dom”, det vill säga
människor han möter i sociala sammanhang och presenterar sig som
skogsarbetare för:

Man får mest skäll då. Det är när vi ”skövlar”. Dom tycker inte om när
det blir slutavverkningar, man förändrar ju landskapet radikalt när man
tar  ner  allt  och  det  är  inte  alltid  dom tycker  det  är  snyggt.  Men då  ser
dom inte hela cykeln i skogen, utan det är ju slutprodukten och när det är
moget då ska det ju tas, tycker vi då. (Tendens 2004-10-19)

Detta uttalande visar skillnaden i skogsbranschens syn på avverkning
som ett led i en produktionsapparat som har nått sin mognad och nu
ska tas om hand i enlighet med en kretsloppstanke och allmänhetens
bild av slutavverkning som en förändring av landskapet som inte ses
som estetisk och därför blir något negativt. Bilden av skogsarbete och
skogsarbetare verkar alltså se annorlunda ut beroende på om man
befinner sig inom fältet eller utanför det. I denna typ av beskrivningar
uttrycks föreställningar om relationen mellan arbetsmiljö och
naturmiljö särskilt tydligt. Det blir en ytterligare aspekt av hur
skogsarbete kopplas till ett sätt att leva som förtydligar bilden av
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entreprenören som en skogens man. I intervjuerna uttryckte flera av
informanterna en helhetssyn på relationen mellan arbete och livsstil,
vilket jag menar visar på att de inkluderar upplevelsen av naturmiljön
i sina föreställningar om arbetsmiljön i skogen. Särskilt märkbart blir
detta när informanterna i sina uttryckta föreställningar tenderar att
pendla mellan olika aspekter på arbetsmiljö kontra naturmiljö.

”Skogens man” i skogsmaskinannonserna
En  annons  från  Valmet  för  skotaren  Valmet  860  visar  ett  smidigt
lodjur och en skotare under rubriken ”Två flexibla specialister”(TS 6-
7/99). I annonsen beskrivs lodjuret och maskinen som ”Smidig, tyst,
flexibel och kraftfull. Och med en imponerande kapacitet [… ] [Lodjur tar sig
fram obehindrat i terrängen och lämnar få spår efter sig [… ] Precis som lodjuret
anpassar sig 860 också till situationen [… ] Ett lodjur gör inget väsen av sig”
(ST  6-7/99).  I  denna  beskrivning  kan  man  även  se  entreprenören
själv som den tyste, flexible och anpassningsbare skogsmannen. En
annan annons anspelar på naturkänslan. Det är Timberjack som i en
annonsbild som visar skogsplantor sida vid sida med större stammar
och annonstexten Växtkraft. Tillväxt skapas genom kunskap, lyhördhet och
bästa teknik. Det vet skogsvårdaren och det vet vi som ledande tillverkare av
skogsmaskiner. Vill du nå full växtkraft i skogen … (TS 10/01).

”Företagsledaren” – föreställningar om utveckling
och ansvar

 Lagledaren och organisationsutvecklaren
Beskrivningen av en entreprenör som har mellan 30 och 80 anställda
beroende på säsong är en typisk representant för vad jag menar
uttrycker föreställningar om är knutna till den sista nyckelsymbolen
”företagsledaren”. I artikeln beskrivs hur entreprenören startade sitt
företag  som  24-åring  och  hur  han  har  tagit  fram  ett  eget
kvalitetssäkringssystem, är noga med vem han anställer, inte
konkurrerar med priset och betalar löner som ligger över
kollektivavtalet. ”Han har goda kontakter med Skogs- och träfacket och
föreslår alltid de nyanställda att gå med i facket. Själv har han god hjälp av
SLA vid upprättande av anställningsavtal. Han jobbar mycket med att förbättra
arbetsmiljön och funderar på att utveckla en bättre röjsåg” (SLA-bladet
3/2000).

Bilden som illustrerar artikeln visar entreprenören i en
kontorsmiljö med telefonen inklämd mot axeln och läsande i ett
papper. Denna typ av föreställningar kring entreprenören placerar
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honom nära beskrivningar av vilken företagsledare som helst.
Samarbetet och de goda relationerna med andra aktörer i fältet
betonas och han framställs som den duglige och kompetente
arbetsgivaren.

En annan typisk representant för denna nyckelsymbol är hämtad
från tidningen Svensk Skogsteknik. I artikeln ”Ishockeyspelaren som valde
skogen – det finns många likheter” (ST 02/98), är min tolkning att
entreprenören lyfts fram och fokuseras som den samlande kraft och
ledare som har ansvaret för att se till att trivsel och arbetsglädje
bibehålls. Entreprenören blir i artikeln att likna vid ledaren, som
symboliskt beskrivs som en slags tränare eller lagledare. Genom
denna liknelse kommer han att på samma gång som han är en del av
laget också delvis stå utanför gemenskapen med det tunga ansvaret
för lagdeltagarnas hälsa och välbefinnande på sin lott.

”Företagsledaren” befinner sig alltså mitt emellan temana
utveckling och ansvar. Utveckling avser i det här fallet oftast en
organisatorisk utveckling och inte i första hand en teknisk. Ett
exempel på detta är när man i artikeln lyfter fram vad jag antar skall
illustrera någon slags likhet mellan ishockey och ett arbetslag i
skogen:

Det finns många paralleller och den viktigaste är väl att man jobbar ihop
i ett team där alla ställer upp för alla [… ] Laguppställningen i Attlerud
Skogsentreprenad AB är följande: [… ] Detta är grunduppställningen
[… ] och precis som hockeylandslaget nu ska ha olika coacher beroende
vilken  turnering  det  gäller  har  vi  en  coach  när  vi  kör  åt  Sydved  och  en
annan när vi kör för ASSI Domän. (ST 2/98)

De föreställningar som organiserar denna nyckelsymbol har att göra
med prestation, men ur en mer positiv bemärkelse än för
”Entreprenör i kris”. Här handlar det om värderingar kring den
duktige företagsledaren, som kan få ut maximal nytta av sitt företag
och sina anställda. Andra föreställningar har med arbetets organi-
sering att göra och med den yrkesidentitet som entreprenörskapet
medför. Ett annat exempel på hur föreställningar kring temana
utveckling och ansvar uttrycks i materialet är den bild av den
medvetne företagsledaren som satsar på att hans maskinföre skall
trivas och må bra i sitt arbete. Jag ska ge ett par exempel på hur jag
menar, som är hämtade från två olika intervjuer. Utgångspunkten för
tolkningen  av  svaren  var  att  jag  ställde  samma  fråga  till  dels  en
representant för branschföreningen SMF, respektive en representant
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för  SLA  om  vad  arbetsmiljö  i  skogen  innebar  för  dem,  varpå  de
svarade:

I första hand är det de psykosociala aspekterna då, som jag tänker på
[paus]trivsel och sådant. Det är det viktigaste att man trivs, om man inte
trivs på jobbet och de man jobbar med så är det grund för andra skador,
som till exempel belastningsskador. Trivseln är nog det viktigaste att det
finns [… ] I skogsbruket handlar det också om ett sådant statiskt arbete.
Man märker skillnaden bland dem som har trivsel på sin arbetsplats.
Om de har, ja, alltså, en hög motivation, så leder det till låga
sjukskrivningstal. Det kan man se tydligt. Det är helt klart en
ledarfråga.(SMF)

Ja, det är ju hela, ska vi säga, hela den miljö som arbetet bedrivs i. Det
vill säga det är ju allt från bra reglage på maskinerna, till att man trivs
på arbetsplatsen och att man har goda relationer mellan uppdragsgivare
och uppdragstagare och hela [paus]vad ska jag säga, hela kanalen där,
att hela spåret fungerar bra. Och goda relationer i alla de här leden, så att
säga. Det har, tror jag, väldigt stor betydelse för arbetsmiljön. Det räcker
inte bara  om man har bra spakar på maskinerna, det räcker inte om
man är kompis med uppdragsgivaren, utan det måste fungera på alla
punkter.(SLA)

I båda beskrivningarna ovan menar jag att det som framförallt verkar
betonas i båda intervjuerna är ett uttryck för omtanke om
maskinförarnas trivsel, goda relationer i arbetslaget och framförallt
psykosociala aspekter på arbetsmiljö. Tekniska aspekter på den
fysiska arbetsmiljön, som behovet av bra spakar i maskinerna,
framhålls  visserligen  av  SLA-representanten  som  viktigt  för  en  god
arbetsmiljö, men han framhåller i sitt uttalande att det inte är
tillräckligt utan att en god arbetsmiljö måste ses ur ett betydligt
bredare perspektiv.

SMF-representanten lyfter fram att det handlar om ett statiskt
arbete, men inte heller det framträder som jag tolkar det som att det
fysiska arbetet skulle vara överordnat den psykosociala miljön och
trivseln.  Vad jag  utifrån analysen tycker  kan ses  som en relativt  stor
samstämmighet mellan dessa två utsagor innebär att det utifrån dessa
uttalanden verkar som om representanterna för arbetsgivarsidan och
uppdragstagarna har ungefär samma föreställningar om vad som är
viktiga  komponenter  i  arbetsmiljön  i  skogen.  När  jag  frågar  om det
största arbetsmiljöproblemet kan man dock notera att SMF-
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representanten uttrycker föreställningar som är klart inriktade på de
egna aktörsgruppen:

– Ja, det är samma sak här, främst de psykosociala bitarna och trivseln.
Det påverkar otroligt mycket. Särskilt är det kanske ett
småföretagarproblem som syns hos entreprenörerna. Många trivs, men det
som är tufft är ekonomin. En låg lönsamhet när bolagen vill [… ]. Det är
tuffa krav som leder till låg lönsamhet och som minskar
insatserna.(SMF)
– Hur menar du då? Vilka insatser?(intervjuare)
– Ja, alltså om man har ett givet utrymme för ekonomin och det man kan
göra i företaget [paus] för pengarna. Om det är låg lönsamhet och tuffa
krav så blir pressen stenhård på de anställda som även om de går
överlappande  skiftformer  med  åtta  tim  skift  kan  man  inte  [… ].  Och
entreprenören tar ut för allt arbete en snittlön, inte mer än på åttionio
kronor i timmen för allt arbete, då blir det inte pengar kvar till insatser
inom arbetsmiljö i alla fall. Det blir inte möjligt att bedriva ett vettigt
arbete med arbetsmiljön om kraven på annat är så höga. (SMF)

I denna del av intervjun menar jag att man kan spåra uttryck för att
SMF-representanten vill försvara entreprenörerna och att deras
pressade ekonomiska situation inte medger ett vad han kallar ”vettigt
arbete” med arbetsmiljöfrågor. Han kommer, som jag ser det i sitt
uttalande samtidigt in på ansvarsfrågan, där ansvaret för arbetsmiljön
glider över från att ha varit en ledningsfråga i det tidigare utdraget, till
att nu vara en fråga som ligger bortom entreprenörens kontroll.

Det finns flera andra exempel i materialet på hur just
ansvarsfrågan  verkar  bli  en  fråga  som  hamnar  mellan  stolarna  i
aktörernas konkreta uttalanden. Ett till exempel på det är hämtat från
intervjun där jag talar med tre olika representanter frånbranschen.
Frågan om arbetsmiljöansvaret kommer upp:

Säg för en tio år sedan då var man ganska övertygad om att det var
skogsägaren, skogsbolaget som hade ansvar för arbetsmiljöfrågorna även
för den här typen av företag. Sedan har man då här uppe i norr kantrat
över till att det är dom här småföretagen som har ett eget ansvar för
arbetsmiljön inom det egna företaget och man har då tonat ner
uppdragsgivarens roll till att det handlar om hur man alltså, vilka
förutsättningar som man ger entreprenörerna för att jobba med
arbetsmiljön. (Bransch: NN)
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Detta ser jag som intressant, eftersom det i arbetsmiljölagen finns
klart beskrivet hur ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbete ser ut och
detta borde alltså inte vara en fråga för förhandling om betydelser. I
materialet  har  jag  sett  att  någon  del  av  ansvaret  till  och  med  kan
förskjutas till helt andra aktörer som befinner sig utanför fältet, eller
till  den  mer  otydliga  kategorin  ”folk”.  Ett  exempel  på  det  är  när  en
SLA-representant uttrycker denna syn på ansvarsfrågan när det gäller
hans  svar  på  min  fråga  om  vad  han  upplever  vara  det  största
arbetsmiljöproblemet i skogen:

Ja, det är ju den bild som folk har utav skogen. Det är dåliga
ersättningar till företagarna, det kommer ju alltid fram [… ] men det
kommer ju aldrig fram att avtalen är ganska gynnsamma jämfört med
andra branscher [… ] Så att jag tycker att det är lite oförtjänt men det är
liksom, det är liksom legitimt att hacka på skogsbruket och det är ju så
att säga den yttre miljön, SNF och Greenpeace och alla dom här, det är
ju bara ett led som liksom (mummel) på dom här som utför jobbet.
(SLA)

Jag tolkar hans uttalande som att det största arbetsmiljöproblemet i
skogen  som han  ser  det  inte  har  med  vare  sig  ekonomi,  stress  eller
fysisk belastning att göra. I stället uttrycker han som svar på min fråga
att  det  handlar  om  att  den  bild  folk  i  allmänhet  och  organisationer
som SNF och Greenpeace i synnerhet har av skogen är felaktig och
att det kan ses som ett arbetsmiljöproblem.

”Företagsledaren” i skogsmaskinsannonserna
En annons som uttrycker föreställningar kring entreprenören som
företagsledare och organisationsutvecklare i samarbete med andra
aktörer  i  fältet  är  en  annons  för  företaget  Gremo  som  var  införd  i
Tidningen Skogen nr 5/01. ”Ensamvarg eller flockdjur”? lyder rubriken.
Texten i annonsen anspelar på goda affärsrelationer och samarbeten:

När du väljer en maskin från Gremo får du hela företagets kunskap och
engagemang på köpet. Och även om många entreprenörer hävdar att
ensam är stark, vet vi att det betyder mycket med ett team som gör allt för
att du ska få ut maximalt av din tid och din maskin [… ] Det är det
bästa betyget Gremoandan kan få och det visar att även en ensamvarg
kan behöva ett handtag då och då..  (TS 5/01)
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Annonsen illustreras även med ett inklippt porträtt av en namngiven
skogsmaskinentreprenör, som säger att ”Jag kan lita på Gremo, både på
maskinen och företaget. Det är det som är avgörande”(ST  5/05)  I  denna
annons finns även en referens till ”Skogens man” i talet om
”ensamvarg” och ”ensam är stark”, men helhetsintrycket blir det av
en medveten företagare som söker samarbeten inom branschen.

Sammanfattningsvis kunde jag alltså i den tematiska analysen av
materialet uttolka fyra särskilt framträdande teman, som verkade vara
betydelsefulla för aktörernas föreställningar om arbetsmiljö och risker
i det organisatoriska fältet. De fyra temana var yrkeskunnande,
utveckling, arbetsvillkor och ansvar. När jag ställde temana mot
varandra visade det sig att det i skärningspunkterna mellan olika
teman var möjligt att identifiera hur specifika nyckelsymboler
uttrycker tankesätt och värderingar kring entreprenörens och
entreprenörskapets villkor. Varje nyckelsymbol uttrycker en särskild
typ av föreställningar kring arbetsmiljö och risker i skogsarbete, samt
hur risker kan och bör hanteras inom ramen för fältet.
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Föreställningar och meningsskapande i det
skogliga fältet
I detta avsnitt är det dags att sammanfatta analysen och mina
tolkningar av resultaten med utgångspunkt i studiens frågeställningar
och det syfte som formulerades i det inledande kapitlet.

Studiens övergripande syfte var att utifrån en fallstudie av
arbetsmiljökommunikation kring det svenska maskinella skogsbruket
beskriva och analysera föreställningar om arbetsmiljö och risker i den
inom ett skogligt organisatoriskt fält. Tre frågor som presenterades i
inledningen har utgjort utgångspunkter för arbetet, nämligen: (1) Hur
kan ett organisatoriskt fält som definieras av arbetsmiljö-
kommunikation i det svenska industriella skogsbruket se ut? (2) Hur
ser det studerade fältets olika aktörers beskrivningar av arbetsmiljö
och risker i skogsarbete ut och vilka typer av föreställningar om
skogsarbetets villkor ger dessa beskrivningar uttryck för? (3) Vilka
typer av föreställningar kring lösningar på arbetsmiljöproblem
presenteras inom fältet?

Jag har i min analys sett att det inom det skogliga fält jag
definierade,  (se  sidan  91  ff.),  hos  aktörerna  finns  vissa  mer  tydligt
uttalade föreställningar om skogsarbete och risker förknippade med
det, samt om entreprenörens och entreprenörskapets villkor. Jag har
emellertid också sett att det i fältet erbjuds flera alternativa bilder och
föreställningar som inte enbart är bundna till en viss aktörsgrupp utan
kan  sägas  vara  allmänna  i  fältet  som helhet,  se  till  exempel  tabell  6.
För en djupare förståelse av en organisatorisk dimension av
arbetsmiljökommunikationen, är det därför centralt för analysen att
reflektera över vad de olika typerna av föreställningar om arbetsmiljö
och risker kan betyda för aktörernas och fältets meningsskapande.

Föreställningsvärldar, problem och lösningar
I min studie av föreställningar om arbetsmiljö och risker i det svenska
industriella skogsbruket har jag kunnat urskilja två överordnade
grupper av föreställningar, vilka kan sammanfattas under dimen-
sionerna ”det teknikorienterade skogsarbetet”, respektive ”det
personorienterade skogsarbetet”. Under dessa rubriker kan olika
föreställningsvärldar beskrivas, som innebär skilda angreppssätt på
såväl  arbetsmiljöproblem som hantering av risker.  I  figur  7  på nästa
sida  har  jag  placerat  de  teman  jag  tidigare  identifierat  och  de
nyckelsymboler för entreprenören som jag fann vara tydligast
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uttryckta inom respektive tema i den förhärskande föreställningsvärld
som kan sägas omfatta dessa.

Teknikorienterade föreställningar
Personorienterade föreställningar

Arbetsvillkor

Ansvar

Yrkeskunnande

Utveckling

“Entreprenör
i kris”

“Skogens
man”

“Stridspiloten”

“Företags-
ledaren”

Figur 7 Föreställningarnas orienteringsinriktning.

Det teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld
I det teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld ryms i första
hand kring frågor om teknik, teknisk utveckling eller relationen
mellan teknik och ekonomi.

Tekniken tilldelas här närmast ett värde i sig och blir det nav kring
vilket föreställningar kring arbetsmiljö och arbetshälsa samlas. I det
teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld betonas
begreppen yrkeskunnande och utveckling framför arbetsvillkor och
ansvar på ett sätt som gör att tekniken och tekniska eller ekonomiska
lösningar får en särskild betydelse för föreställningar om skogsarbete.
I denna föreställningsvärld uttrycks de flesta typer av arbetsmiljö-
relaterade problem utifrån sin relation till tekniken som sådan eller till
konsekvenser  av  tekniken  i  form  av  en  ekonomisk  stress,  se  till
exempel tabell 2 och 3. Andra aspekter av arbetsmiljö och risker i
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skogsarbete är i stort sett frånvarande i de föreställningar som
återfinns här.

I den kvantitativa analysen av mediematerialet fann jag att teknik
eller ekonomi var huvudtema i 107 stycken av artiklarna, eller nästan
38 %. I artiklar som presenterade lösningar på arbetsmiljöproblem
utgjordes lösningarna i 117 fall, eller 41 % av en teknisk eller
ekonomisk lösning. I den tematiska analysen rörde sig aktörernas
föreställningar också mycket ofta kring just teknik eller ekonomi,
vilket indikerar att föreställningar kring dessa frågor kan ha betydelse
för meningsskapandet i fältet i riktning mot en betoning av tekniska
eller ekonomiska lösningar på arbetsmiljöproblem.

Eftersom det maskinella skogsbruket per definition är en
teknikintensiv verksamhet, ser jag det inte som särskilt förvånande att
teknik även upptar en stor del av såväl de enskilda entreprenörernas
och maskinförarnas som övriga aktörers föreställningar om vad
skogsarbete innebär. Det tydliga sambandet mellan teknik och
ekonomi är inte heller särskilt anmärkningsvärt. För att ens komma
igång och arbeta som entreprenör krävs lån i flermiljonklassen för att
investera i en basnivå av skogsmaskiner, som sedan måste betalas
tillbaka genom att maskinerna utnyttjas till sin maximala kapacitet (jfr
Hjelm 1991,  Hugosson 1999).  En maskin som står  stilla  innebär  att
inkomsten minskar drastiskt. Den rika förekomsten av artiklar som
handlar om teknisk utveckling, tekniska problem eller maskinförarnas
egna tekniska lösningar på olika typer av problem kan därigenom ses
som en indikation på teknikens betydelse för aktörerna i fältet.

Språket i de teknikinriktade artiklar jag har analyserat i studien är
inte  sällan  metaforiskt  och  liknelser  mellan  maskiner  och  vilda  djur,
flygplan eller störtloppsåkare är vanliga i till exempel reklamannonser
för skogsmaskiner. Även i intervjuer och övrigt material förekommer
metaforer i samband med teknik som kopplar samman maskinerna
eller männen som kör dem med någonting snabbt, modernt och
högteknologiskt. I det teknikorienterade skogsbrukets föreställnings-
värld har jag i mina tolkningar av aktörernas uttalade föreställningar
sett att entreprenörskapet som sådant liksom arbetsmiljö-
problematiken verkar tilldelas en i första hand teknisk eller
ekonomisk betydelse. Att vara entreprenör koppas i denna värld i
första hand samman med att köpa och äga ett antal maskiner med
vissa tekniska beteckningar, som man sedan anställer maskinförare till
att  köra  och betalar  dem ekonomisk ersättning i  form av lön.  I  och
med detta blir man arbetsgivare och har enligt arbetsmiljölagen ett
ansvar för sina anställdas arbetsmiljö och arbetshälsa.
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I det teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld
presenteras alltså i första hand teknik- eller ekonomiorienterade
lösningar på arbetsmiljöproblem. De nyckelsymboler som i första
hand träder fram som särskilt informationslika i förhållande till mina
fråge-ställningar är hur symboler för maskulinitet, prestation, teknik
och ekonomi uttrycks och hur man ser på frihet kontra bundenhet i
yrket. I figuren nedan har jag lyft fram de nyckelsymboler som jag ser
som mest avslöjande för vilka budskap för grundläggande tankesätt
och värderingar som definierar respektive nyckelsymbol Skillnaderna
mellan nyckelsymbolerna har betydelse, eftersom lösningarna skiljer
sig åt beroende på vilken av de två nyckelsymbolerna ”Stridspiloten”
eller ”Entreprenör i kris” som dominerar i beskrivningarna. Figur 8
nedan är en sammanställning av hur entreprenören beskrivs, vilka
kännetecken som kopplas till respektive nyckelsymbol och vilka
uttryckta föreställningar som framförallt kan sägas organisera
beskrivningarna, hur man ser på arbetsmiljöproblemen, ansvarsfrågan
och vilka lösningar som finns tillgängliga och betraktas som möjliga i
det teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld:

Prioriterade
arbetsmiljöfrågor

Ansvar

Lösning

Prioriterade
arbetsmiljöfrågor

Ansvar

Lösning

Arbetsmiljön inget problem
Oöverstigliga problem.
Ekonomin överskuggar
arbetsmiljöarbete

Forskare, maskinutvecklare,
maskintillverkare

Uppdragsgivare, SMF, SLA

Teknisk lösning,
maskinutveckling

Ekonomisk lösning,
högre ersättningar

Uttryckta
föreställningar

Nyckelsymboler
kopplas till

Uttryckta
föreställningar

“Stridspiloten”

Skicklig, kunnig, stark,
frisk, oövervinnerlig

“Entreprenör i kris”

Stressad, bunden, sjuk,
skadad, utarbetad,
desillusionerad

Teknik, prestation,
maskulinitet

Ekonomi, prestation

Figur 8 Det teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld

Beroende på vilken av de två nyckelsymbolerna ”Stridspiloten” eller
”Entreprenör i kris” som dominerar i beskrivningarna, erbjuder det
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teknikorienterade skogsbrukets föreställningsvärld dock två olika
typer av lösningar på arbetsmiljöproblem. I de beskrivningar där
”Stridspiloten” är den dominerande symbolen för den tekniskt
avancerade entreprenören framträder han som en mycket yrkes-
skicklig, fri och närmast oövervinnerlig yrkesman. Eftersom ”Strids-
piloten” är frisk och stark existerar inga arbetsmiljöproblem att tala
om. Det kan möjligen handla om svårigheter förknippade med den
stress det innebär att fatta snabba beslut i en pressad situation, men
det är inget som inte den starke och skicklige piloten kan hantera.
Alternativt ligger fokus på maskinen som sådan och inga
arbetsmiljöproblem som inte kan hanteras med teknisk utveckling blir
möjliga. Jag menar att föreställningen om ”Stridspiloten” som oöver-
vinnerlig machoman, eller om teknikutveckling som lösningen på
arbetsmiljöproblem, undertrycker alternativa tolkningar och synsätt
och att arbetsmiljö i detta sammanhang inte blir något som betraktas
som särskilt problematiskt.  Ansvaret för arbetsmiljön ligger här på
forskare  och  maskinutvecklare.  Det  är  de  som  med  allt  mer
utvecklade maskiner kan hantera de arbetsmiljöproblem som
eventuellt kan uppstå. Till exempel uttrycks föreställningar om att
belastningsproblem kommer att försvinna som en följd av att mer
forskning och teknisk utveckling bygger bort problemen i
maskinerna. Lösningar på arbetsmiljöproblemen är med den retoriken
i första hand tekniska, jämför  tabell 7. Med bättre maskinteknik, mer
utvecklade stolar och reglage hanteras de flesta uppdykande
arbetsmiljöproblem.

Enligt Backman (2005) kan demonstrationer av maskulinitet vara
ett  hinder  för  den  manliga  hälsan.  Det  är,  menar  hon,  särskilt
påtagligt när det handlar om att uthärda fysiskt lidande och strunta i
risker, som till exempel inom den manliga idrottsvärlden (Backman
2005, s. 22). Kanske är uttrycken för ”Stridspiloten” ett sådant hinder
för arbetsmiljöarbete i skogsorganisationer? Man förknippar inte den
starke och hjältemodige ”Stridspiloten” med sjukdomar och skador
som ”musarm” och ont i ryggen.

I de beskrivningar där ”Entreprenör i kris” dominerar framträder,
trots teknikens fortsatta betydelse, andra arbetsmiljöproblem och
lösningar än de som kan förknippas med ”Stridspiloten”. Den
tekniska utvecklingen kommer här något i bakgrunden av
föreställningar kring ekonomi och ekonomiska villkor. I centrum för
formandet av föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete
återfinns till exempel frågor om produktion, volymer, produktivitet
och ekonomisk stress. Entreprenören beskrivs här närmast
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regelmässigt som stressad, bunden, sjuk och utarbetad och utan
möjlighet att hantera sin arbetssituation med egen kraft. Han är i en
beroendesituation gentemot sina uppdragsgivare, vilket gör att han är
maktlös  och  pressad  från  såväl  dessa  som  ansvaret  för  de  egna
anställdas arbetsmiljö. Här finns många olika typer av
arbetsmiljöproblem beskrivna som omfattar allt från
belastningsskador till psykosocial och ekonomisk stress.
Arbetsmiljöproblemen kan snarast beskrivas som oöverkomliga och
trots att arbetsgivaransvaret reglerar ansvarsfrågan och huvuddelen av
ansvaret är förlagt på den enskilde entreprenören eller på
entreprenörskollektivet, glider frågor om ansvar ibland över till
uppdragsgivare eller branschorganisationer. Det paradoxala är dock
att det inte förekommer mer uttalade föreställningar om hur
”Entreprenör i kris” skulle kunna hantera ansvaret, vilket kan tolkas
som om att det i denna föreställningsvärld inte finns vare sig tid, plats
eller pengar till att utveckla arbetsmiljöarbetet. Det sätt som ansvaret
hanteras på handlar här mest om att förskjuta det till andra aktörer
inom eller utanför fältet. Det är också i denna föreställningsvärld som
jag har kunnat urskilja de tydligaste konflikterna mellan uttryckta
föreställningar hos olika aktörer i fältet. Konflikterna har varit särskilt
tydliga i samband med frågor om ansvaret för arbetsmiljö eller
ekonomiska villkor har förhandlats fram mellan aktörerna. De
lösningar som presenteras inom denna föreställningsvärld är
följaktligen också framförallt ekonomiskt betingade, jämför tabell 7.
Låga avverkningspriser och tuffa ekonomiska villkor framhålls som
anledningar till arbetsmiljöproblemen och det finns klart uttryckta
föreställningar kring hur man som entreprenör påverkas i sitt
arbetsmiljöarbete eller i sin egen arbetssituation av dessa villkor.

Det personorienterade skogsarbetets föreställningsvärld
Med personorienterade föreställningar om skogsarbete förläggs fokus
till  att  lyfta  fram  mer  mänskliga  aspekter  av  skogsarbete.  I  denna
föreställningsvärld framträder bilden av den sociala och naturälskande
människan framför bilden av den skicklige och kunnige föraren. I
aktörernas utsagor om skogsarbete och vad det innebär kan det till
exempel  vara  frågor  om trivsel  och  arbetsglädje  som lyfts  fram och
sätts i relation till frågor om arbetsmiljö och arbetshälsa. De
nyckelsymboler som organiserar beskrivningarna av denna före-
ställningsvärld har, liksom i den teknikorienterade föreställnings-
världen, inte sällan med maskulinitet och prestation att göra. Det är
dock helt andra värderingar och föreställningar kring vad det innebär
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som kommer i fokus i de personorienterade föreställningarna. Andra
viktiga nyckelsymboler som har gått att avtäcka och som kan
hänföras hit är relationen mellan frihet och ofrihet, mellan natur och
miljö, samt hur föreställningar kring arbetets organisering och en
uttryckt entreprenörsidentitet.

I det personorienterade skogsarbetets föreställningsvärld utgår
beskrivningarna av arbetsmiljö och risker i skogsarbetet inte sällan
från ett personporträtt eller en historisk beskrivning av hur skogs-
arbetet gick till förr i tiden. Ett annat sätt att lyfta fram det mänskliga
och personifiera entreprenören på ett tydligare sätt är tendensen att
fokusera på familjerelationer eller kamratskapet inom entreprenad-
företaget. Temana arbetsvillkor och ansvar har jag funnit här har en
betydligt mer framträdande plats än i vad jag kunnat spåra i
föreställningar om det teknikintensiva skogsbruket. Arbetsmiljö-
ansvaret uttrycks som mer knutet till den enskilde entreprenören eller
skogsmaskinföraren än vad som är fallet när föreställningarna har
fokus på tekniken.

Det är här främst entreprenören eller maskinföraren som blir
synliggjord med namn och som beskrivs utifrån personliga
karaktäristika. Han får tala med sina egna ord om sin nuvarande eller
tidigare arbetssituation. I mediematerialet beskrivs entreprenören ofta
utifrån en nästan romantisk syn på skogsarbete. Även om det ofta
fortfarande handlar om olika sätt att uttrycka maskulinitet vill jag
mena  att  det  är  andra  typer  av  maskulinitet  som lyfts  fram än  i  det
teknikintensiva skogsarbetet. Maskuliniteten har här sin grund i en
manlig gemenskap i skogskojor och huggarlag, snarare än i styrka och
muskler och det finns uttalade likheter med andra typiskt maskulina
gruppmiljöer som jaktlag eller idrottslag. Historiska samband och
relationer har jag funnit vara viktiga beståndsdelar i tecknandet av
personporträtt och de lyfts fram i såväl mediematerial som intervjuer.
Jag har också kunnat konstatera att beskrivningar och berättelser om
familjeföretag där far och söner arbetar tillsammans är vanliga i denna
föreställningsvärld. Samarbeten med andra entreprenörer lyfts också
fram. Entreprenörskapet verkar här bli ett sätt att kunna samla
familjen  i  ett  företag  eller  att  starta  ett  företag  med  en  eller  flera
vänner som samarbetar om maskinerna. Ekonomiska faktorer som
påverkar  företagandet  är  inte  lika  uttalade  här  som  inom  det
teknikorienterade skogsarbetets föreställningsvärld.

I det personorienterade skogsarbetet har jag även funnit flera
tydligt uttryckta föreställningar om människans relation till naturen.
Arbetsmiljö kopplas på många ställen i det analyserade materialet till
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naturmiljö och i flera av intervjuerna uttryckte informanterna explicita
tankar kring dessa samband och gjorde uttalanden som tyder på att
entreprenören aktivt i sin dagliga arbetssituation tänker på naturmiljö
och miljövård som en del av sin personliga arbetsmiljö.

Friheten i skogen lyfts fram av både entreprenörer och
maskinförare som av andra aktörer som en viktig del av arbetsmiljön.
Jag uppfattar det som att friheten i vissa situationer även blir ett sätt
att hantera stressen och de negativa sidorna av arbetsmiljön. Skogen
är naturligtvis viktig för maskinförarna ur ett försörjningsperspektiv,
eftersom  det  är  i  den  de  tjänar  sitt  levebröd,  men  den  är  också  så
mycket mer än endast den plats där entreprenörer och maskinförare
arbetar.

Att vilja jaga, fiska eller på annat sätt vistas i naturen på sin fritid
blir i denna föreställningsvärld någonting så förutsägbart att en
journalist i en radiointervju spontant skrattar till när en maskinförare
berättar att han brukar åka in till köpcentrat i staden och shoppa på
helgerna istället för att vistas i skogen (Tendens 2004-10-19).

Aktörernas syn på utbildning, kunskapsspridning och information
har  jag  tolkat  som  viktiga  byggstenar  i  den  föreställningsvärld  där
personen bakom maskinen är viktigare än tekniken. I fältet som
helhet sprids föreställningar om att de flesta av skogsbrukets
arbetsmiljöproblem kan lösas genom information och kunskaps-
spridning om bara  rätt  person får  rätt  information i  rätt  tid.  Jag  har
sett just sådana föreställningar tydligt uttryckta i materialet, liksom
uttalanden från olika aktörer som indikerar att man föreställer sig att
informationsinsatser och utbildning som sker i nära samarbete mellan
flera skogliga aktörer och som utgår från entreprenörernas egna
villkor har de största möjligheterna att lyckas.

Även  i  denna  föreställningsvärld  kan  man  dock  se  en  skillnad
mellan föreställningar om arbetsmiljö och hur arbetsmiljöproblem
bör hanteras, som kan kopplas till de två personorienterade
nyckelsymbolerna för entreprenören ”Skogens man”, respektive
”Företagsledaren”.  Figur  9  på  nästa  sida  visar  de  olika  beskriv-
ningarna av entreprenören, nyckelsymbolerna, de arbetsmiljöproblem
som prioriteras, frågan om ansvar och vilka tillgängliga läsningar som
presenteras i det personorienterade skogsbrukets föreställningsvärld:
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Prioriterade
arbetsmiljöfrågor

Ansvar

Lösning

Trivsel, yrkets image Entreprenörsskap, samarbete,
organisationsutveckling

Entreprenören eller den
enskilde maskinföraren.
“Bra karl reder sig själv”

Entreprenören i samarbete
med branschen/kollektivet

Problemlösning, situations-
anpassade lösningar

Organisatorisk lösning,
utbildning, information,
kunskapsspridning

Uttryckta
föreställningar

“Skogens man” “Företagsledaren”

Ledarskap, teamkänsla,
arbetsglädje

Naturälskande, glesbygdsbo,
“ensam är stark”,
relation mellan arbetsmiljö-
naturmiljö-livsmiljö

Nyckelsymboler
kopplas till

Prestation, arbetets
organisering

Frihet, natur och miljö,
maskulinitet

Figur 9 Det personorienterade skogsarbetets föreställningsvärld

När det gäller ”Skogens man” utgörs de dominerande
föreställningarna av den personorienterade föreställningsvärldens
karaktäristika. Det innebär att det i första hand är föreställningar om
människan som naturälskande varelse som kommer i fokus i frågor
om hur arbetsmiljö skall hanteras. Entreprenören beskrivs som en
naturälskande och frihetssträvande ensamvarg. Här har jag identi-
fierat föreställningar av typen ”ensam är stark” och ”bra karl reder sig
själv”, vilket också har betydelse för hur man föreställer sig lösningar
på arbetsmiljöproblem och riskhantering. Liksom för ”Stridspiloten”
är arbetsmiljön inget egentligt problem i denna föreställningsvärld
och de problem som dyker upp tar entreprenören hand om själv,
jämför tabell 7.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger här helt på entreprenören, men
det uppfattas inte som problematiskt, som i fallet med ”Entreprenör i
kris”. Tvärtom ger det honom möjligheter att själv hantera
situationen och det finns ingen konflikt inbyggd i föreställningarna
om att han själv gör det. I det fall det är befogat att vidta åtgärder för
att förbättra entreprenörens egen eller hans anställdas arbetsmiljö, så
tar han tag i dem själv och ser till att det blir gjort. Det kan handla om
att  till  exempel  själv  konstruera  en  spak  som  förbättrar  den
ergonomiska arbetsställningen i skogsmaskinen eller att flytta hela
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verksamheten någon annanstans för att komma i ett bättre
ekonomiskt läge.

”Företagsledaren”, slutligen, syftar på en entreprenör som är såväl
en fullfjädrad företagsledare  som en lagledare  som tar  hand om sina
anställda både fysiskt och psykosocialt. Föreställningarna domineras
av samarbete mellan olika aktörer, organisationsutveckling och en
tydlig betoning av vikten av trivsel och laganda för att företagen ska
gå bra. Arbetsmiljön blir här ett samarbetsprojekt och en fråga om
organisation, där man söker konsensuslösningar genom samarbete
och stark förankring i den egna verksamheten. Ansvaret för att
utveckla arbetsmiljön ligger hos branschen och även om
”Företagsledaren” har laglig skyldighet att ge sina anställda en god
arbetsmiljö, så ses arbetsmiljöarbetet som ett kollektivt ansvar.

Det märks inte någon mer uttalad konflikt mellan entreprenören
och andra aktörer i fältet, vilket bland annat tar sig uttryck genom ett
flertal gemensamma utbildningsprojekt eller informationsinsatser. De
lösningar på arbetsmiljöproblem som framträder tydligast är sådana
som är antingen inriktade mot en utveckling eller anpassning av
organisationen, se tabell 7, eller sådana som betonar betydelsen av
utbildning, kunskapsspridning och information. I materialet
manifesterar  det  sig  mer  konkret  i  form av  att  man  ofta  lyfter  fram
goda exempel på fungerande informationsinsatser och betonar vikten
av  samarbete  mellan  aktörer  samt  en  lokal  förankring  med  goda
relationer mellan aktörer i fältet för att sprida arbetsmiljöbudskap.

Sammanfattningsvis kan sägas att det verkar som om
föreställningarna om arbetsmiljö och risker i det svenska skogsbruket
uttrycker en mer splittrad och fragmenterad bild av skogsarbetaren än
vad tidigare studier har visat. Johansson identifierade i sin studie av
norrländska skogsarbetare de två temana frihet och individualism
(Johansson 1994). Dessa teman återfinns i denna studies
nyckelsymbol ”Skogens man”. Hugossons studie om kulturella
mönster i skogsbruket avtäckte en skoglig kultur med stark inriktning
mot prestation och handling (Hugosson 1999). Detta uttrycks i någon
mån  i  alla  nyckelsymboler  men  med  lite  olika  fokus.  Det  är
framförallt i nyckelsymbolerna ”Entreprenör i kris” och
”Stridspiloten”, alltså de tekniskt orienterade föreställningarna som
detta blir synligt, men även de mer personorienterade ”Skogens man”
och ”Företagsledaren” innehåller inslag av föreställningar om
framförallt handling.  Brandths och Haugens undersökning av
skogstidskrifter visade att bilden av skogsarbetaren förflyttats från
bilden av den fysiskt starke machomannen till bilden av den effektive



157

företagsledaren (Brandth & Haugen (2002). Det verkar som om den
utvecklingen har fortsatt, även om machomannen fortfarande är
högst synlig i föreställningarna. Det finns dock även andra tillgängliga
bilder av skogsarbetet som kan påverka meningsskapandet i fältet.

Institutionell påverkan i fältet
I detta avsnitt återvänder jag till den nyinstitutionella organisa-
tionsteorin för att diskutera eventuell institutionell påverkan på
aktörernas meningsskapande om arbetsmiljö och risker i skogsarbetet.
I diskussionen är min utgångspunkt att de föreställningar som har
identifierats  hos  aktörerna  när  de  uttalas  utgör  en  del  av  den
gemensamma informationsmiljön. Som sådan har de betydelse för
aktörernas meningsskapande om hur arbetsmiljöarbete bör hanteras.

Utifrån analysen av bakgrundsmaterialet och den tematiska
analysen kunde jag konstatera att det skogliga fältet verkar vara
institutionaliserat i såväl struktur och verksamhet som de idéer och
föreställningar om skogsarbetet som finns inom fältet. Jag ser det
därför som troligt att även de enskilda entreprenadföretagen i enlighet
med den nyinstitutionella teorins antaganden omfattas av fältets
strävan mot isomorfism både när det gäller struktureringen av själva
kärnverksamheten  som  när  det  handlar  om  hur  de  förhåller  sig  till
och hanterar arbetsmiljön i skogen och risker i den. Den institu-
tionella strävan efter likriktning består av tre typer av isomorfa
krafter, nämligen tvingande, normativ och mimetisk isomorfism (Di
Maggio  &  Powell  1983,  s  150  ff).  När  dessa  krafter  påverkar
organisationer i fältet är det troligt att de även påverkar aktörernas
idéer om hur arbetsmiljöarbete bör hanteras.

Tidigare studier av skogsmaskinentreprenadföretag har visat att
det finns betydande likheter i struktur och teknisk kapacitet mellan
dem (Hultåker 2002, Hultåker, Bohlin & Gellerstedt, 2003). Detta
skulle alltså stödja tanken om en stark tvingande påverkan i fältet. Ett
organisatoriskt fält som verkar under stark tvingande isomorfism
kommer med tiden att bestå av organisationer som ser ungefär
liknande ut med avseende på teknisk och organisatorisk struktur. Det
stämmer väl in på entreprenadföretagen i det maskinella skogsbruket
idag,  varför  man  kan  utgå  från  att  det  finns  institutionella  krafter  i
fältet som verkar likriktande.

I och med att entreprenadföretagen ofta är relativt små och verkar
i ett system som bygger på att deras tjänster köps av skogsägare eller
skogsbolag, riskerar de att hamna i en beroendeställning gentemot
sina uppdragsgivare. Den tvingande isomorfismen uppstår när
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entreprenörerna utsätts för ett tryck från en starkare aktör, som
genom sin styrka kan påverka den enskilda organisationens tekniska
och verksamhetsmässiga utveckling. Den tvingande isomorfismen
kan  dock,  som  jag  ser  det,  inte  mer  än  marginellt  påverka  entre-
prenörernas föreställningar om sin arbetsmiljö och risker i den, varför
jag ser den som mindre betydelsefull i detta sammanhang. Den skulle
dock kunna påverka hur arbetsmiljöarbete bedrivs i företagen på ett
strukturellt plan.

Den normativa isomorfismen handlar till exempel om hur
likriktning av organisationer i ett organisatoriskt fält sker genom
exempelvis  påverkan  av  en  stark  professionalisering  (Di  Maggio  &
Powell 1983). När människor i organisationer som ingår i ett fält har
samma eller liknande utbildning, kommer, enligt den institutionella
teorin, bland annat etiska och normativa regler som de har tillägnat
sig genom utbildningen att leda till att de sprider idéer mellan
varandra  genom  de  nätverk  de  engagerar  sig  i.  Dessa  idéer  sprids
sedan vidare inom organisationerna, som successivt anammar idéerna
med följden att organisationerna likriktas allt mer.

I  det  skogliga  fält  som  avhandlingen  behandlar  ingår  flera  olika
yrkeskategorier, vilket gör det svårt att jämföra deras respektive
utbildningar med avseende på professionalism. Fältet har inte heller
definierats utifrån kriteriet att verksamheten inom det skall bygga på
liknande arbetsuppgifter och yrkesroller. I stället var det arbetshälsa i
skogsarbete i vid bemärkelse som utgjorde basen för definitionen och
avgränsningen av fältet. Det innebär att aktörerna i fältet yrkesmässigt
representeras av allt från maskinförare till journalister och
företagssköterskor. Med denna utgångspunkt kan möjligen olika typer
av skogliga utbildningar omfattas av tanken om professionalisering
inom skogsarbete. Även den självlärde entreprenören som har tagit
över familjeföretaget efter en far eller farbror, menar jag kan sägas
påverkas i sin yrkesutövning av någon form av symbolisk profess-
ionalisering. När det gäller utbildning av maskinförare finns det ett
antal tillgängliga utbildningar inom den så kallade KY-utbildningen
(kvalificerad yrkesutbildning). De liknar varandra i uppbyggnad och
omfång och det är troligt att de maskinförare som har genomgått
någon av dessa utbildningar har tillägnat sig en ungefärligt liknande
kunskapsbas, vilket alltså borde påverka den normativa isomorfismen
i det skogliga fältet.

Jag ser förekomsten av en normativ isomorfism som potentiellt
mer påverkande på föreställningar och idéer om arbetsmiljö och
risker i skogsarbete än den tvingande isomorfismen. I den normativa



159

påverkan  på  föreställningar  i  fältet  ser  jag  till  exempel  vad  man  kan
kalla den skogliga kulturen som en starkt bidragande förmedlare.
Hugosson (1999) fann i sin studie av olika skogliga yrkeskategorier
uttryck för liknande kulturella mönster i till exempel fokuseringen på
prestation, vilket stödjer tanken att olika professioner inom samma
fält kan omfattas av liknande föreställningar kring arbetsmiljö och
risker. Genom den skogliga kulturen kan sådana normer som reglerar
mänskligt handlande förmedlas inom fältet. En förekomst av
liknande, allmänt spridda föreställningar om till exempel hur
arbetsmiljörisker kan och bör hanteras inom ett fält, kan alltså vara en
indikator på att det finns en stark normativ institutionell påverkan i
fältet i fråga. I det skogliga fältet fann jag två överordnade grupper av
föreställningar om skogsarbete, nämligen den teknikorienterade och
den personorienterade föreställningsvärlden. De föreställningar de
uttryckte var spridda bland fältets aktörer och det verkar som om de
samexisterar på ungefär samma villkor inom ramen för fältets
gemensamma meningsskapande

Den mimetiska, det vill säga härmande eller kognitiva,
isomorfismen ser jag tillsammans med den normativa som särskilt
intressant för avhandlingen och diskussionen om föreställningarnas
påverkan på meningsskapandet i fältet. Mimetisk påverkan uppstår
när det finns en stor osäkerhet eller tvetydighet i fältet. I avsaknad av
möjligheter att själv kunna lösa ett upplevt problem, till exempel på
grund av resursbrist, ser sig organisationerna omkring i sin omgivning
och kopierar vad andra organisationer, som upplevs som
framgångsrika,  har  gjort  (jfr  Di  Maggio  &  Powell  1983).  Studier  av
mimetisk isomorfism har till exempel behandlat organisatoriska
moden, där organisationer har kopierat framgångsrika exempel, för
att själva uppnå framgång. Detta kan ske när organisationer inom en
viss institutionell sfär omorganiserar sin verksamhet för att uppnå
fördelar som de upplever vara kopplade till organiserandet av
verksamheten.

I avhandlingen är dock tanken om den mimetiska påverkan
förskjuten från en ren kopiering av organisationens struktur och
design till imitation av strukturering av idéer och förhållningssätt till
hur arbetsmiljö och risker kan och bör hanteras framgångsrikt i fältet.
Ett exempel på konsekvenserna av en mimetisk isomorfism i arbets-
miljökommunikationen är när en idé om ett visst sätt att hantera
arbetsmiljöarbetet sprids mellan aktörerna och sedan blir till ett
gemensamt förhållningssätt i fältet, som till exempel betoningen av
att koppla arbetsmiljöarbete till ekonomisk företagsnytta (jfr
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Andersson m.fl. 1999). Fokuseringen på resultat och ekonomi i
skogsbranschen menar jag har bidragit till spridningen av idéer om att
ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bäst kan bedrivas om man
samtidigt lyfter fram fördelaktiga ekonomiska konsekvenser av det.

 Från föreställningar till meningsskapande –
slutsatser och reflektioner
I avhandlingen har jag ställt frågor om den organisatoriska miljöns
påverkan på arbetsmiljökommunikation i det svenska skogsbruket.
En utgångspunkt för studien har varit att belysa en organisatorisk
dimension av arbetsmiljökommunikation. Detta har gjorts genom att
analysera hur föreställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker
uttrycks av aktörer i en specifik organisatorisk miljö. Även om
resultaten inte kan generaliseras till andra organisatoriska miljöer,
menar jag att det finns lärdomar att dra från studien, som kan belysa
hur mening om arbetsmiljön och risker i den skapas genom
kommunikation mellan aktörer inom ett organisatoriskt fält.
Meningsskapandet betraktar jag här som ett sätt att hantera osäkerhet
och skapa ordning och kontroll i tillvaron, vilket gör det särskilt
intressant att diskutera i relation till hantering av arbetsmiljörisker,
som inte sällan är mer okontrollerbara för den enskilde arbetstagaren.

I avhandlingen har jag kunnat konstatera att institutionella krafter
i det skogliga fältet kan verka likriktande på inte bara de ingående
skogsentreprenadföretagens organisatoriska struktur och tekniska
utrustning, utan även på föreställningar och idéer som finns inom
fältet om hur arbetsmiljöproblem kan hanteras. Frågan är vilken
betydelse de föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsarbete
som  jag  har  identifierat  genom  denna  studie  kan  ha  för
meningsskapandet kring arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbetet
på individ-, organisations-, och fältnivå. En första iakttagelse från
studien är att täta sociala interaktioner mellan aktörerna verkar vara
viktiga för det fältrelaterade meningsskapandet, när omgivningen
består av många och små aktörer. Entreprenadsystemet innebär att få
arbetsgivare  har  fler  än  en  handfull  anställda,  vilket  medför  att  den
enskilde entreprenörens möjligheter att bedriva arbetsmiljöarbete blir
begränsat på grund av tidsbrist och knappa ekonomiska resurser. I
studien kunde jag dock identifiera ett flertal gemensamma fora för
arbetsmiljökommunikation inom fältet, där aktörerna möts kring
frågor om arbetsmiljö och risker. Dessa kan ses som en slags arenor
för arbetsmiljökommunikationen, där föreställningar om arbetsmiljö
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och risker uttrycks och aktörerna får möjligheter att utifrån sina egna
förväntningar och erfarenheter förhålla sig till föreställningar i fältet.

Den organisatoriska kontexten, det vill säga det organisatoriska
fältet, verkar ha betydelse för meningsskapande om arbetsmiljö och
risker såväl för individen som för fältet som helhet. Det
organisatoriska fältet blir i avhandlingen att jämställa med den
informationsomgivning som Weick (1979, 1995), avser när han
beskriver sin meningsskapandeteori. Inom fältet interagerar aktörerna
med denna informationsomgivning och samtidigt som de tolkar den
med hjälp av sina erfarenheter och förväntningar, kan förvänt-
ningarna i sin tur kan sägas vara påverkade av de föreställningar som
finns uttryckta inom fältet.

Betydelsen av den organisatoriska kontexten för menings-
skapandet kan spåras bland annat genom det sätt på vilket aktörer i
fältet förhåller sig till föreställningar som uttrycks av sådana som står
utanför  det.  Det  var  märkbart  till  exempel  när  det  gäller  synen  på
skogen som arbetsmiljö kontra naturmiljö eller hur vissa metaforer
färdas genom och används på ett självklart sätt inom fältets olika
delar.   Symboler  och  metaforer  verkar  också  vara  viktiga  för
aktörernas föreställningar om arbetsmiljön i skogen och kan betraktas
som viktiga bärare av föreställningar i fältet. De nyckelsymboler som
kunde identifieras i studien och som uttrycker föreställningar om
entreprenörens och entreprenörskapets villkor verkade vidare kunna
färdas relativt obehindrat genom fältet och användas av flera olika
aktörer i det, vilket tyder på att de är mer allmänna i fältet som helhet
och inte begränsade till enskilda aktörer.

Det organisatoriska meningsskapandet om arbetsmiljö och risker i
skogsarbetet verkar därigenom spela stor roll för hur aktörerna såväl
individuellt som gemensamt hanterar frågor kring upplevda
arbetsmiljöproblem och vilka lösningar på problemen som betraktas
som möjliga. Om information om en lösning på eller ett sätt att
hantera ett arbetsmiljöproblem på inte alls överensstämmer med de i
fältet förekommande föreställningarna om vad som är möjligt, saknas
de  strukturer  som  Weick  menar  utgör  en  viktig  del  i
meningsskapandet (jfr Weick 1995, 2001). Därför ser jag det inte som
särskilt troligt att fältets aktörer i sitt meningsskapande kommer att
ens uppmärksamma eller beakta den erbjudna lösningen som ett
rimligt handlingsalternativ i dessa fall.

Min undersökning har visat att det inom samma skogliga fält
förekommer påverkan från två skilda föreställningsvärldar som
innehåller information såväl om hur arbetet som sådant är beskaffat
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som om tillgängliga lösningar på arbetsmiljöproblem.  Dessutom
innehåller de i materialet fyra identifierade nyckelsymbolerna som
beskriver entreprenörens och entreprenörskapets villkor ytterligare
information om vilka lösningar som överhuvudtaget kan betraktas
som möjliga i fältet. Förekomsten av delvis motstridiga föreställningar
om hur arbetsmiljöproblem kan hanteras skulle kunna ha betydelse
för aktörernas handlingsberedskap inför oväntade eller otydliga
händelser och därigenom för hur de hanterar arbetsmiljöproblem.
Detta blir naturligtvis problematiskt för forskare och praktiker som
söker lösningar på arbetsmiljöproblem eller vill kommunicera om
arbetsmiljö och risker i en organisatorisk miljö.

Traditionellt inriktad kunskapsöverföring om kända och belagda
risker i arbetsmiljön fyller fortfarande en viktig funktion när det gäller
att föra ut information och kommunicera kunskaper om hur man
bäst  skyddar  sig  mot  risker  att  drabbas  av  till  exempel
belastningsskador i sitt arbete. Dessa bör dock bygga på genomtänkta
kampanjplaner och väl genomförda målgruppsanalyser, där olika
målgruppers behov av kunskap utvärderas i relation till
informationsmaterialets möjligheter. Däremot menar jag att en sådan
överföring av kunskap inte är tillräcklig för att nå en djupare kunskap
om vilken plats arbetsmiljökommunikation verkligen intar i
människors medvetanden och vilka betydelser den tilldelas av dem.

En ökad kunskap om hur meningsskapandeprocesser verkar såväl
på institutionell som på organisatorisk och individuell nivå, menar jag
kan ge den nödvändiga djupare insikten i hur intentionerna i en riktad
kommunikationsinsats kan antingen stärkas eller motverkas i en given
institutionell miljö. En ökad medvetenhet om dessa processer skulle
därigenom kunna leda till alternativa sätt att arbeta med
kunskapsöverföring, för att försöka nå fram med information och
förmedla kunskap till organisatoriska aktörer i arbetsmiljöfrågor.
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Summary
Introduction and research questions
This thesis deals with the question of how communication regarding
work environments and work related risks can be understood both
from an organizational sense making and an institutional perspective.
From an organizational communication perspective the aim is to
analyse communication regarding work environmental health and
work  related  risks  in  the  Swedish  forest  industry  with  a  focus  on
forest machine contractors in Northern Sweden.

The  main  research  questions  of  interest  are  how  to  discern  if
actors in an organizational field are active and have influence on the
forming of more common conceptions and ideas regarding occu-
pational health in the field by investigating what the actors
descriptions of their work environment and risks in it look like, which
types of conceptions and ideas are communicated are which kinds of
conceptions about solutions or how to handle work related risks that
are available in the organizational field.

Conceptions and ideas about work environment and work
environmental risks are perceived to be made up of several elements.
Firstly, the conceptions of working conditions and work as such, that
are communicated through media and commercial or personal or
impersonal contacts with colleagues, trade unions or other actors.
Influence can also be detected from the individual’s experience of his
working environment in relation to the conceptualised environment.
When conceptions and experience merge, a new basis for developing
conceptions has evolved.

The question of whether risk of injury or health risks connected
with occupational health is really a communications problem is a
question of whether emphasis is put on the special features that
distinguishes organizational communication from other types of
communication processes.

In the present study, the two research areas of organizational
communication and risk communication are combined for the
purpose of making a contribution to the research area that deals with
the organizational dimension of risk communication. Attention is
drawn to the ongoing discussion that a focus on the organizational
dimension of risk communication is necessary to reach a deeper
understanding of the importance of organizational aspects of risk
communication.
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Theoretical framework
The theoretical foundation for the study rests on two contributions
to the frame of reference that form the basis for analyzing the
empirical work. First, an organizational sense making perspective is
adopted, in order to address questions about how people in organi-
zations  make  sense  of  their  environment  in  order  to  deal  with
uncertainty, and through interaction create order and control in their
working situation.

Weick (1995, 2001) describes seven properties of sense making
that distinguishes it from related processes like interpretation,
attribution and understanding. According to Weick, sense making is
understood as a process that is (1) grounded in identity construction,
(2) retrospective, (3) enactive of sensible environments, (4) social, (5)
ongoing,  (6)  focused  on  and  by  extracted  cues,  and  (7)  driven  by
plausibility rather than accuracy.

Weick emphasizes that even if the sense maker is to be regarded
as  an  individual  the  sense  making  is  a  social  and  relational  process.
This means that studies of interaction and relationships between
actors are important in order to seek a deeper understanding of
organizational sense making.

The second contribution to the theoretical framework is inspired
from institutional theory, specifically the notion of the organizational
field. An organizational field can be regarded as “organizations that, in
the aggregate, constitute a recognized area of institutional life” (Di Maggio &
Powell 1983). The organizational field “identify communities of
organizations that participate in the same meaning systems, are defined by similar
symbolic processes, and are subject to common regulatory processes”(Scott, 1994,
s. 71).

An organizational field can thereby be regarded as an arena where
concepts and ideas connected with issues in the field are communi-
cated between actors. Institutional theory deals with the pervasive
influences of institutions through frameworks such as rules, norms
and cognitive influences.

The cognitive perspective suggests that institutions can influence
individuals to act because of conceptions. A central notion of
cognitive isomorphism is imitation. When organizations and
individuals act in an uncertain environment they tend to compare
themselves with others and imitate what is perceived as an
appropriate to act. In the present study, I regard the organizations
and  individual  actors  as  pars  of  a  larger  system  of  shared,  socially
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constructed and symbolic conceptions that are affected by
institutional forces in the organizational field.

Methodology
An intensive case-study was used to gather data on communication
regarding work environments and work related risks in the Swedish
forest industry. In order to identify the organizational field in
question and analyze different kinds of communication processes, a
multitude of methods and materials was collected and analyzed.

A questionnaire aiming at screening the forest machine
contractors media habits and information gathering strategies
regarding work-related issues was sent to contractors in Northern
Sweden. It was shown that the contractors valued trade press within
the forest area to be the primary source of information regarding
work environmental risks and occupational health.

Based on information from that screening, mass media content
from sources that the contractors had suggested as their most
important channels of information was analyzed. Also,
advertisements for forest machines were analyzed using a simplified
semiotic analysis. The content analysis showed that media content
was  primarily  focused  on  stress  as  being  the  major  work
environmental issue in forest work. Stress was often connected with
business finances or the levels of compensation that forest companies
or forest owners´ associations give to the contractors for their work.

 Both single and group interviews with different actors in the field
were analysed thematically and with respect to how to unveil hidden
cultural valuations and ways of thinking that could contain
information about which ideas and conceptions that were prevailing
in the field. In all ten interviews were conducted. These entailed five
contractors, one group interview with representatives for occu-
pational health service, one group interview with the trade union, one
interview with the Employers' Association, one with a trade
organization and one group interview with representatives from
different groups of actors. An interview that was broadcasted on
national radio and focused on working conditions in the forest
industry was also analysed.

In addition to the more structured data collection a lot of
background material was collected by attending information
meetings, seminars, machine demonstrations and forest fairs.
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Results
The media study and interviews revealed a fragmented picture of
forest work. The thematic analysis uncovered four dominating but
almost equal themes in the material; “working conditions”,
“professional skills”, “responsibility” and “development”. Practically
all of the material could be understood by linking it to one of those
four themes. When grouped in relation to each other with respect to
secondary themes, a visible pattern was discovered in that the articles
or interview extracts could be paired together in special combi-
nations. It was, for example more likely that an article that was
thematically categorized as “professional skills” also contained a
supporting theme that was oriented towards either “development” or
“working conditions” as opposed to “responsibility”.

In the continued analysis focus was set on revealing underlying
assumptions and valuations that could explain the meaning of
noticeable conceptions and ideas concerning work environmental
risks in forest machine work. Here certain key symbols were identified
that could be connected to different conceptual worlds. The key
symbols that were identified to organise conceptions about forest
work and occupational risks were related to how the actors related to
notions like masculinity, technology, business economy, performance,
identity as a contractor, organization of work. In addition their views
on the relations between nature and environment and between
freedom and lack of freedom were regarded.

The key symbols were seen as containers for information about
dominating cultural ways of thinking about the contractor and his
working conditions. The four key symbols can be seen in relation to
the dominant themes in figure 10 on the next page.
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Teknologically oriented conceptions
Person oriented conceptions

Working
conditions

Responsibility

Professional
skills

Development

“Contractor
in a crisis”

“Man of the
forest”

“The
combat pilot”

“The
entrepreneur”

Figure 10 Key symbols in relation to themes

Conceptual worlds and key symbols
The first conceptual world, the technologically oriented world is

grounded in the underlying assumption that technological
development or a higher economical compensation is the answer to
most work environmental problems in forestry work. Depending on
which is the dominating intellectual construct, the problems that are
given priority differs from no problem at all to overwhelming
problems, and ways of handling risks and occupational health
problems are either by developing new and better technology or by
improving the contractors conditions by economical means.

The second conceptual world, the person oriented world is based on
assumptions about handling problems related to the work
environment and risk either by means of organizational solutions
based on co-operation, or by contingency solutions made by the
contractor as an individual. In both cases the responsibility lies on the
contractor to either develop his company or to handle situations
related to work environment with competence.

It seems that the conceptions connected to work environment
and risk in the organizational field are characterized by fragmentation
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depending on the strength in the influence of the key symbols. Yet,
the picture was more or less common to the organizational field as a
whole, which suggests that communication about work environment
and risks in forest machine work can be affected by institutional
isomorphism. The direction of communication about work related
risks and how to handle them are probably also influenced by the
dominating concepts in the organizational field. When
communicating risk and health issues to specific groups or receivers
of information within the field, the communicator should analyse
dominating conceptions that could either facilitate or complicate risk
communication.
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2003/05    Skogen Flygteknik till hydraulsystemet
2003/05    Skogen SMF kräver: förbättra villkoren
2003/05    Skogen Snusdosa blev lösningen på minispaks-

kramp
2003/06    Skogen Tusen kom till vecka 17
2003/09    Skogen Kombimaskinen håller måttet
2003/09    Skogen Sitt rakt trots lutning
2003/10    Skogen Stretcha loss och ställ in förarstolen
2003/11    Skogen Nu kostar det 18 kronor i minuten
2003/11    Skogen Det här området fick vi på anbud
2003/11    Skogen 20 kronor billigare per kubik
2003/12    Skogen Full koll på "Besten"
2000/03    SLA Skogsentreprenör som satsar på

personalen
2001/02    SLA Bara en attraktiv arbetsplats kan behålla

sina förare
2001/02    SLA FiS - en satsning på att förebygga

skador i skogen
2001/02    SLA Entreprenörer satsar tid på kulturvård

och miljöhänsyn
2002/02    SLA Skogen gör en satsning på praoelever
2002/04    SLA Bara vi själva kan bädda för ett gott

rykte som arbetsgivare
2003/01    SLA Skolan som vände den negativa trenden
2003/01    SLA Skogsentreprenörer diskuterar ledarskap
2003/01    SLA Rådgivning och utbildning är centrala

delar för SLA
2003/02    SLA Skogsbruket måste bli tydligare för att

attrahera unga
2003/03    SLA Skogsentreprenörer blir bättre

arbetsledare
2003/03    SLA Värdet av friska medarbetare
2003/04    SLA Landets enda skogliga KY-utbildning

förändras
2003/04    SLA När vårt ansvar ökar måste personalen

utvecklas parallellt
2004/01    SLA Efter en månads ryggträning kan Curt

köra sin skotare igen
2004/01    SLA Tiodubblad vinst på rehab-satsningar
2004/03    Sia Inget för latmaskar
2004/03    Sia Evig strid för skogens frontsoldat
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2004/03    Sia Man ska amortera, inte reparera
2004/03    Sia Dåligt har blivit värre
2004/03    Sia Är det synd om entreprenörerna?

Nä tycker facket, lite säger Stora Enso
2004/03    Sia Backlash i skogen

Annonser för skogsmaskiner
• Fullständig Kontroll. Valmet 921 (Tidningen Skogen 2/98)
• Två flexibla specialister. Valmet 860 (Tidningen Skogen  6-7/99)
• Starkast! Timberjack 1470 (Tidningen Skogen 1/01)
• Ensamvarg eller flockdjur? Gremo (Tidningen Skogen 5/01)
• Växtkraft. Timberjack (Tidningen Skogen 10/01)
• Nya Valmet 830. När det är tätt, mjukt och bråttom.
       (Tidningen Skogen 2/02)
• Just Power! Valmet (Tidningen Skogen 3/02)
• Har allt utom vingar. Timberjack 1270D. (Tidningen Skogen 4/02)
• Nya Valmet 801 Combi. Listig, snabb och flexibel. (Tidningen Skogen

8/03)
• Stora Valmet 941. GRRRRRRYM! (Tidningen Skogen 9/03)

Radioprogram
Radioprogrammet Tendens 2004-10-19. Den tomma skogen.

Intervjuer
(E1) Entreprenör 1 (2000-05-10)
(E2) Entreprenör 2 (2002-06-14)
(E3) Entreprenör 3 (2002-06-14)
(E4) Entreprenör 4 (2004-06-10
(E5) Entreprenör 5 (2004-06-10)
(SMF) SMF-representant (2004-06-10)
(SLA) SLA-representant (2002-06-17)
(Bransch) Entreprenör, SLA- (2000-05-10)

representant, SMF-
representant

(ST) Skogs- och träfacket, (2004-04-01)
                         en ombudsman och en

maskinförare
(FH) Företagshälsovården, två (2004-08-09)

företagssköterskor och en
skyddsingenjör
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