
Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning: 
Referat av panelsamtal och diskussion vid KSLA:s seminarium 5:e februari 2016 

Seminariets utgångspunkt var den rapport (KSLAT, nr 2 2015) som KSLA:s ”Kommitté för kunskaps- 

och kompetensförsörjning” sammanställt. Seminariet inleddes med att kommitténs ledamöter presenterade 

sitt arbetssätt och rapportens innehåll. Därefter genomfördes panelsamtal och slutligen en mer fri 

diskussion med auditoriet.  

Panelsamtal 

 

Helene Holstein, Departementsråd och huvudman för SLU och för skogsfrågor: Jag vill tacka KSLA 

för att ha tagit initiativ till att arbeta med en oerhört viktig fråga. Viktig för skogsnäringen och offentlig 

verksamhet liksom all annan verksamhet. Hur kan näringen ta vid efter kommitténs arbete? Det är bra om 

det görs, det handlar ju om att skapa konkurrenskraftiga och innovativa företag. För Sverige handlar det 

om sysselsättning och fortsatt välstånd. Omvandlingen till ett fossilfritt samhälle och en växande 

bioekonomi. Visionen om det gröna guldet - att bidra till en växande bioekonomi. Vi kommer att behöva 

kompetens och kreativitet och kunskap från alla inblandade. Vi behöver använda denna kompetens och 

kreativitet till innovativ användning av den skogliga råvaran. Det finns idag en mängd olika utbildningar 

at välja mellan, flera hundra olika utbildningsmöjligheter. För att locka unga att söka relevanta 

utbildningar måste både utbildningen och yrkeslivet vara attraktivt. Kunskapen om skogliga utbildningar 

är låg. Ungdomar tror att det handlar om jakt. Och 16-åringen tror att det handlar om Jägermeister. Viktigt 

för kompetensförsörjningen är att bredda kompetensbasen. Vi måste bredda än mer, inkludera nyanlända. 

Tvärvetenskapliga perspektiv är viktigt, det finns i en mångfald av kompetenser.  

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, skogsindustrins branschorganisation: Vi arbetar med 

detta i projektet ”Svensk skog”. Inledningsvis vill vi ta reda på vad allmänheten vet och tycker om svensk 

skog? Vad känner de, vad har de för värderingar? I ett ev. senare skede kommer vi att genomföra 

aktiviteter utifrån resultaten från den inledande fasen. Nya former för information om svenskt skogsbruk 

kan krävas.  

Sofia Lindblad, projektledare för Grön attraktion, LRF: Vi ska under 2016 börja en aktiv 

kommunikationskampanj riktad bl.a. mot de som ska välja program för sina gymnasiestudier. Det finns 

idag en vag och ofta negativ bild av de gröna näringarna men samtidigt är många positivt inställda till 

förbättrad miljö, ny teknik, etc., dvs. till aspekter som är positivt kopplade till våra näringar. Vi ska 

kommunicera där vi kan möta upp! Vi har säkra jobb, riktiga jobb. Exv. skogens gröna guld eller 

närproducerad mat. Vi ska visa upp vad man gör i det gröna näringslivet.   



Bengt Ek, VD Föreningen Skogen: Ta fasta på Britnys förslag. ”Städa hemma innan man bjuder in 

folk”, dvs. genomför t.ex. sökordsoptimering för att websökning ska ge relevant information. Vi gör just 

nu en storstadssatsning inom SkogsSverige, en branschgemensam satsning som går ut med information till 

allmänheten. Skogsnäringen måste ligga rätt digitalt, där har vi lite städning att göra. Grundläggande fakta 

behövs.  Jag har föreslagit en aktiv tankesmedja för att väcka en debatt i samhället – utåtriktat och 

intellektuellt. Samordnad information – det är som att skjutsa trafik till de olika sidorna. Vi kan driva 

trafik åt varandra. Skogliga termer måste finnas på Wikipedia! Det kan vi åstadkomma 

branschgemensamt, liksom att driva trafik som klimatdebatten genom Facebook.  

Sören Pettersson, VD Holmen Skog:  Tre perspektiv: 1. Vi måste förändra allmänhetens syn på svenskt 

skogsbruk – där måste vi hjälpas åt. Vi måste uttrycka oss på ett sätt som gör att allmänheten förstår vad vi 

håller på med. 2. Vi måste bredda basen och våga ifrågasätta dagens utbildningsstruktur. Ska vi fånga 

många unga måste utbildningsmöjligheterna finnas på flera orter. 3. Vi måste utveckla kvaliteten i våra 

utbildningar.  Praktik, examensarbeten, mentorsprogram.   

Göran Ståhl, dekan SLU: Jag är övertygad om att vi kommer att kunna gå framåt gemensamt. Det finns 

ett fantastiskt engagemang hos våra studenter. Vi har ett åtgärdsprogram som vi hoppas ger frukt. Bl.a. 

reviderar vi nu SLU:s hemsidor efter Britnys analys och förslag. Vi ska försöka förvalta arvet efter 

kommittén.  

Carolina Berg Rustas, vice ordförande, Studentkåren Skogshögskolan: Att vakna och somna med gott 

samvete. Man måste ta hand om de studenter som börjar på utbildningen och se till att de som faktiskt 

söker blir kvar. Får vi lära oss att tänka kritiskt och tänka själva? Utbildas vi till traditionsbevarare? Eller 

till dynamiska medarbetare? 

 

Fri diskussion med auditoriet 

 

Börje Börjesson, prefekt SLU: Vi bedriver akademiska yrkesutbildningar. Det ger goda förutsättningar 

att kombinera akademi med yrkesutbildning men det ligger konflikter i detta. Akademisk, tillämpad 

undervisning, etc. Pendeln slår fram och tillbaka och vi behöver hitta en balans. Jag vill kommentera en av 

de konkreta sakerna som kommittén har arbetat med, nämligen tjänstemannapraktiken. Vi fortsätter med 

detta, även det som är bra kan bli bättre. Skogsnäringen har ett litet problem i det sammanhanget - 

implementeringen internt och filtreringen på distriktskontoret. Där lyckas ni inte fullt ut. Vi vill ha ett 

förbättrat företagsinternt arbete, en ingång per företag. Avslutande reflektion: Drygt en sökande per plats 

är för lite. Våra utbildningar skulle kunna vara ett alternativ för yrkesbytare. Via exv. Komvux. Skogligt 

basår var en bra lösning som dock försvann. Vi vill ha tillbaka det! 

P-O Wedin, VD Sveaskog: Skogen har aldrig varit mer i ropet än nu. Det vi behöver är en utbildad elit att 

plocka ur. Vi måste göra branschen attraktivare genom påbyggnadsutbildningar. Biobränslen av olika slag, 

nya kemikalier. Mina barn har utbildat sig i England och fått högkvalitativ utbildning. Att man ”lär sig att 

lära sig på en akademisk nivå” är mer relevant än de specifika fackkunskaperna. 



Krister Björkman, Prodekan SLU: Bra jobb av kommittén. Bra problembeskrivning. Ett startskott och 

en bra utgångspunkt. Jag vill understryka att en av de enklaste lösningarna för utbildningarnas problem är 

intag på fler orter.  

Åke Barklund, tidigare akademisekreterare KSLA: Intaget har ni varit inne på. Jag har inget emot 

Norrland men där finns endast 10 % av befolkningen. Universitetets lokalisering påverkar intaget. 

Fredrik Gunnarsson, ansvarig arbetspolitisk verksamhet Skogsstyrelsen: Jag vill slå ett slag för de 

nyanlända som en resurs och bjuda in branschen till diskussion. Vi har redan Sveaskog, LRF, Södra, m.fl. 

med oss.   

Gunnel Marwén Kastenman– rektor Biologiska Yrkeshögskolan i Skara: Vi vill sträcka ut handen 

som yrkesutbildare. Hur kan vi få en tydlig beskrivning av vad de gröna näringarna behöver? Hur specifikt 

kan vi försörja branschen med kompetens inom exv. djursjukvård (utbildningar som de akademiska 

utbildningsanordnarna inte ger)?  

Elisabet Bringer Hallberg – rektor Naturbruksgymnasiet i Östergötland: Yrkeshögskolan har en 

tydlig roll som ett komplement till de traditionella universiteten. Man kan attrahera en grupp människor 

som aldrig skulle sätta sig på ett universitet. Utbildningar kan vara 1-2 år, här finns plats för yrkesbytare.  

Per Angelstam, professor SLU: Man måste förstå att skogsbruk innebär mer än att enbart producera 

virke. Flera olika värden måste balanseras mot varandra. Vi i Sverige förstår inte det fulla värdet av 

naturresurser. Det gör man i exv. Lettland. Vi är postmoderna.  

Carina Håkansson, Skogsindustrierna: Jag saknar en sak. Vi har pratat utbildningskvalitet, image och 

kompetensförsörjning. När det gäller kompetensförsörjning måste vi prata ihop oss, vi som agerar i dessa 

frågor. Vi behöver en gemensam kartbild över vem som gör vad och ta tag i kompetensförsörjningen inom 

ramen för nationella skogsprogrammet! Skogsminglet 2016 är inriktat på kompetensförsörjning, måndag 

11 april. Anmäl er!  

Mats Nylinder, professor SLU: Jägmästare kanske är passé, fråga svenska folket. Är utbildningen 

tillräckligt bra? Syna det! Man måste förstås ha en fantastisk utbildning om man ska driva en utbildning. 

Starta en ny utbildning, civilingenjör skog & trä. Vi behöver den. För övrigt saknar jag att varken 

Skogsindustriernas Vd:ar eller politikerna står upp för vårt skogsbruk.  

Sten Norén, jägmästare, f.d. SLU: Är inte journalister en viktig grupp att nå?   

Bengt Ek, Föreningen Skogen: Nu försöker vi förmedla mycket mer kunskap än vad vi gjorde förr, och 

samla journalister för att de ska utföra informationsarbetet. Men det är inte lätt, vi hittar inte enkelt 

”Ambitiösa Anna” och ”Engagerade Emil” som gör arbetet. Vi måste dessutom vidga debatten från att 

inte enbart handla om ”Stad och land”.  

ÅsaLisa Linnman, biolog och illustratör, Skimra: Jag har med stor nyfikenhet läst rapporten, den är 

bra, men jag saknar ett par visioner. Den ena är hur skogsbruket ska se ut i framtiden och utifrån det 

beskriva vad som behövs för dem som ska jobba där? Vad vill ungdomar idag? Deras oro för vad som 

händer i världen, de är förtvivlade över att vi ställer till det. Vi ger dem inte möjligheter att hjälpa till och 

inte heller verktyg att lösa problem. Den andra visionen handlar om att det är viktigt att definiera vad en 

skog är. Människor som ser ett kalhygge tycker ju det. Många tycker att vi aldrig har haft så mycket skog, 



andra tycker att vi inte har kvar riktiga skogar längre. Vi tittar inte på hur skogen hänger ihop och hur vi 

hör ihop med skogen… Vi ska inte förbruka skogen!  

Karin Vestlund Ekerby, SkogD, LRF Skogsägarna: Kvaliteten i utbildningen är viktig. Det jag är 

fundersam om är hur utbildningen anpassas för olika arbetsuppgifter/yrken. Exv. hamnar många av de 

skogliga akademikerna i myndigheter. Vet man vilka kunskaper som krävs t.ex. för arbete i myndigheter?  

Gun Lidestav, forskare, SLU: Jag vill kommentera jämställdhetsfrågan eftersom jag har granskat 

jämställdhetsarbetet i skogssektorn. Det är inte endast ett imageproblem, det finns ett kulturellt problem 

(jfr publikation av Gun m.fl.). Jag ser gärna att man i det fortsatta arbetet tydligare arbetar utifrån ett 

genusperspektiv.  

Lennart Rådström, f.d. forskningschef Skogforsk: Timingen för det här initiativet är perfekt. 

Högintressant seminarium. Om jag saknar något, så saknar jag benchmarking mot de näringar eller företag 

som lyckats bra. Vad är det som attraherar? Jag tror generellt att de framgångsrika alltid har en bra image. 

Det har inte vår sektor... Man måste arbeta med detta imageproblem. Det ska man nog ta tag i innan man 

börjar rota i utbildningarna. Var offensiv. Stick ut hakan.  

Tomas Thuresson, Principal Pöyry Management Consulting: Det saknas kompetensförsörjning 

tillbaka till akademien. Detta är ett stort problem för SLU!  

Replik Göran Ståhl: SLU tittar på möjligheterna att få till industri- och myndighetsdoktorander för att 

därigenom både få tydligare samhällskoppling till SLU och fler disputerade med erfarenhet från arbete hos 

företag och myndigheter.  

Björn Lundgren, docent BL Consulting HB: Jordbruket förstår folk, att det bedrivs för att vi ska få mat 

på bordet. Det gäller inte för skogsbruket. Problemet är att skogsbruket är skilt från framtagande av 

konsumentprodukterna. Ta fram slutprodukterna i informationen mot samhället för att folk ska förstå 

varför vi bedriver skogsbruk! 

Johan Bergh, professor, Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet har utbildningar som leder till en skoglig 

kandidat vilket öppnar för fortsatt utbildning mot Euroforester. Det finns även en utbildning till skogs- och 

träingenjör. Det pågår diskussioner om att starta en skoglig masterutbildning med sydsvensk prägel och 

fokus på de privata skogsägarna. Det kan vara lämpligt om SLU i så fall blir huvudman och att 

utbildningen görs i samverkan med SLU i Alnarp. 

Replik Göran Ståhl: Det måste vi självklart föra en dialog kring.  

Anders Malmer, föreståndare SLU Global: De globala utmaningarna bör synas tydligare i våra 

utbildningars innehåll, det finns faktiskt även internationella karriärvägar för våra studenter.   

Ljusk Ola Eriksson, professor SLU: Jag tolkar slutklämmen i rapporten som att ”SLU – sitt kvar på 

läktaren, då går vi någon annanstans”. Jag tror dock att SLU inte klarar av att utveckla utbildningarna till 

att svara mot framtida behov om inte skogssektorn aktivt medverkar i utvecklingen.  



Helene Holstein, departementsråd näringsdepartementet: Angående skogligt basår: Det står alla 

universitet fritt att anordna ”basår” inom sitt uppdrag. När det gäller nationella skogsprogrammet: 

Kompetensförsörjningsfrågan är viktig för alla arbetsgrupper. Kom gärna med din sammanställning, 

Carina! Jag blir lite bekymrad över att ni inte diskuterar utbildningar i plural. Näringen måste tänka 

bredare när det gäller kompetens och rekrytera bredare.  

 

 


