
Förslag på examensarbeten för APSE

Alt 1. MARKÄGARENS ROLL OCH ANSVAR VID ENTREPRENADARBETEN 

Bakgrund
Avtalspaket skogsentreprenad (APSE) inkl. allmänna 
bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE 09) är avsedda 
att användas för olika typer av entreprenader inom 
skogsbrukets tjänstesektor. APSE reglerar förhållandet 
mellan beställare och entreprenör. I vissa fall är bestäl-
laren också markägare men i andra fall är beställaren 
inte markägare.  Exempel på det senare: Entreprenören 
är en drivningsentreprenör, beställaren är ett sågverk, 
en skogsägareförening eller ett s.k. skogsbolag men 
markägaren är en privat skogsägare som sålt en avver-
kningsrätt till beställaren. 

Ibland vill den private skogsägaren utföra delar av de 
tjänster (t.ex. underväxtröjning eller skotning) som 
beställaren normalt köper från entreprenören.

Metod
Val av metod är en viktig uppgift för studenten (examens- 
arbetaren). Skogforsk tillhandahåller tips och råd vid 

behov.

Redovisning
Enligt lärosätets instruktion plus en muntlig redovisning 

för APSE-kommittén.

Frågeställningar
A. Vilka typer av arbeten/tjänster, förutom underväxt- 
 röjning och skotning, kan vara aktuella för mark- 
 ägarna att utföra själva?

B. Vem (beställare, entreprenör eller markägare) har 
 ansvar för t.ex.

 o Kontakter med myndigheter

 o Planering av arbete

 o Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

 o Iordningställande av avlägg

 o Kvalitet på utfört arbete 

 o Hänsyn till natur-och kulturvärden

 o Eventuella skador på mark, väg eller vatten.

 o Uppfyllande av certifieringsregler enligt PEFC  
  och/eller FSC

 o Ansvarsförsäkringar

 o Etc. när markägaren utför arbeten enligt A ovan

Alt 2. KUNSKAPSLÄGE OCH KONSEKVENSER AV BRISTANDANDE  
 KUNSKAPER HOS APSE-ANVÄNDARE 

Bakgrund
Avtalspaket skogsentreprenad (APSE) inkl. allmänna 
bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE 09) har an-
vänts i stora delar av skogsbruket sedan 2010.

I all verksamhet uppstår förr eller senare ”misstag/fel- 
aktigt agerande”.

Metod
Val av metod är en viktig uppgift för studenten (examen-
sarbetaren). Skogforsk tillhandahåller tips och råd vid 
behov.

Redovisning
Enligt lärosätets instruktion plus en muntlig redovisning 
för APSE-kommittén.

Frågeställningar
A. Aktuellt kunskapsläge hos APSE-användare, beträff- 
 ande innehåll i och tolkning av avtal upprättade med  
 stöd av APSE?

B. Hur stor del av kända ”misstag/felaktigt agerande”  
 beror på kunskapsbrister rörande innehåll i och  
 tolkning av avtal upprättade med stöd av APSE?.



Alt 3. AVTALSEFTERLEVNAD 

Bakgrund
Avtalspaket skogsentreprenad (APSE) inkl. allmänna 
bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE 09) har på 
många håll ersatt enkla skriftliga avtal eller muntliga 
avtal och ”handslag”.

De nya, och i vissa avseenden vassare, avtalen efterlevs 
inte alltid. Tradition, sociala nätverk, kompisrelationer, 
beroendeställning kan resultera i utebliven alternativt 
mycket försiktig tillämpning av ingångna avtal. 

Metod
Val av metod är en viktig uppgift för studenten (examens- 
arbetaren). Skogforsk tillhandahåller tips och råd vid 
behov.

Redovisning
Enligt lärosätets instruktion plus en muntlig redovisning 
för APSE-kommittén.

Frågeställningar
A. Vilka positiva effekter har uppnåtts tack vare ute- 
 bliven alternativt mycket försiktig tillämpning av  
 ingångna avtal?

B. Vilka negativa effekter har erhållits på grund av  
 utebliven alternativt mycket försiktig tillämpning  
 av  ingångna avtal?


