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Varför en kommitté för kunskapsoch kompetensförsörjning?
Magnus Thor, forskningschef Skogforsk och ledamot i kommit tén

Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogssektor. Med mindre än en procent av världens skogstillgångar är vårt land en ledande exportör av trä- och fiberprodukter. Den framtida konkurrenskraften för
skogssektorn kommer att avgöras av möjligheter att ytterligare öka kunskapsinnehållet i produkterna och
att fortsätta upprätthålla en produktivitet i världsklass. Det betyder att rekrytering av kompetenta personer
till näringen, akademin och myndigheterna blir en fortsatt central uppgift och att kunskaps- och kompetensförsörjning även fortsättningsvis blir kritiska frågor för skogssektorn.

Akademisk utbildning delvis ur fas
En viktig framgångsorsak för en sektor är vanligtvis att ledande personer i näringslivet har genomgått relevant akademisk utbildning. I Sverige idag finns det emellertid tecken i den akademiska världen som oroar
näringslivet.
Rekryteringen till de tekniska och naturvetenskapliga områdena har gått ned, intresset för teknik och
naturvetenskap är lågt redan på gymnasienivån. Universiteten har svagt intresse för att skapa tydligt yrkesinriktade utbildningar som riskerar att endast attrahera ett begränsat antal studenter. En orsak är att i dagens
universitetssystem är breda allmänna kurser med många studenter klart mer lönsamma än specialinriktade
kurser med inslag av praktik och realistiska övningar.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har, som enda lärosäte i landet, ansvar för skoglig akademisk utbildning med yrkesinriktning. SLU har under lång tid snarare uppdaterat andra ämnen än de mer yrkesinriktade
skogshushållningsämnena, som ska förmedla kunskap för arbete i skogligt näringsliv. Ur näringslivssynpunkt förstärks glappet mellan efterfrågan och utbud av att även de tekniska universiteten/högskolorna har
svårigheter med att rekrytera studenter och därmed svårt att förse skogssektorn med viktig driftsteknisk
kompetens.
Det kan finnas bristande relevans i kompetensförsörjningen även inom andra kunskapsområden som är
viktiga för skogssektorn, inte minst när det gäller övergången till en bioekonomi (områden som biomaterialfrågor rörande trädens egenskaper och användning; värdekedjornas ekonomi, etc.).

KSLA bildar en kommitté
KSLA:s Skogsavdelning tillsatte 2012 en arbetsgrupp som avslutade sitt arbete med att lämna förslag om att
inrätta en kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning inom KSLA:s ram. Arbetsgruppens slutsats
var att kompetensförsörjningsbehovet gäller tre huvudkategorier: ledningspersonal med akademisk utbildning, skogsentreprenörer och skogsarbetare samt enskilda skogsägare. Att regeringen i sin vision ”Skogsriket
– med värden för världen” i samråd med skogssektorns intressenter valde kompetensförsörjning som ett
fokusområde i skogspolitiken var ytterligare ett stöd för att bilda en kommitté.
Arbetsgruppen föreslog att den nya kommittén i första hand skulle rikta in sig på kompetensförsörjning
till ledande personal med behov av akademisk utbildning. Kommittén borde dock ges ett öppet mandat att
komma med förslag till åtgärder även för de två andra kategorierna.
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Motivet för att knyta kommittén till KSLA var
att KSLA som en oberoende och neutral part, utan
bindningar till universitet, skogsnäring eller myndigheter, utgör en relevant plattform för att analysera dagens problem, begränsningar och möjligheter
samt föreslå och initiera förändringar.
KSLA accepterade arbetsgruppens förslag och
inrättade Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning med mandat att arbeta under perioden
2013–2015.

som gör utbildningen mer relevant och förbättrar dess kvalitet och som därmed verkningsfullt
bidrar till skogssektorns kompetensförsörjning,
• kompetenshöjande samverkansformer dels mellan utbildande och forskande institutioner, dels
mellan sådana och skogsnäringens företag och
organisationer,
• insatser för skogsbrukets framtoning och attraktivitet, något som i förlängningen kan ge nya
förutsättningar för branschens kompetensförsörjning.

Kommitténs uppdrag

Arbetet har bedrivits genom studiebesök på
SLU:s utbildningsorter i Umeå, Uppsala och
Skinnskatteberg, genom workshops och seminarier
kring vissa utpekade frågor samt genom ett antal
kommittésammanträden. Denna KSLA-tidskrift
sammanfattar arbetet och dess slutsatser.

Kommittén har utifrån sitt uppdrag fokuserat på
• framtida behov av högre utbildning och åtgärder
som kan bredda rekryteringsbasen och därmed
underlätta kompetensförsörjningen,
• utbildningsförslag för den akademiska kategorin,
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Kommittén har bestått av följande personer:
Mats Sandgren, VD SCA Skog, ordförande
Niklas Fogdestam, virkesområdeschef Mellanskog, sekreterare
Anna Ahlgren, stabsassistent BillerudKorsnäs
Anders Alanärä, professor SLU (ersatte Peter Högberg 2015)
Urban Bergsten, professor SLU
Peter Högberg, rektor SLU (avgick i samband med tillträdandet som rektor)
Pär Lärkeryd, VD Norra Skogsägarna
Birgitta Naumburg, akademijägmästare KSLA
Kajsa Nilsson, chef Produkter och tjänster Södra Skog
Mats Nilsson, HR-chef Holmen Skog
Ylva Norén, departementssekreterare Utrikesdepartementet
Ulf Sellgren, professor KTH (till och med 2013)
Catharina Stenborg Blom, ämnesråd Näringsdepartementet
Magnus Thor, forskningschef Skogforsk

Foton, övre raden: SCA.
Nedre raden från vänster: SCA, Martin Forsén, SCA, Per Pettersson.
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Behov av högre utbildning
Arbetsmarknaden idag för skogliga akademiker
Anders Alanärä, professor Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU och ledamot i kommit tén

Tillgång och efterfrågan
Det finns idag ca 3 000 yrkesverksamma skogsakademiker i Sverige, varav ca 2 000 är jägmästare och
ca 1 000 är skogsmästare. Arbetslösheten har över
åskådlig tid varit mycket låg för skogliga akademi-

ker (figur 1). Under de senaste åren har den varit
endast 1–3 procent vilket kan jämföras med 6 procent för sektorsområdet lant- och skogsbruk samt
djursjukvård och ca 8 procent i medel för hela riket.
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Figur 1. Arbetslöshet under perioden 2006–2015 för Samtliga yrken, Lant- och skogsbruk samt djursjukvård och för Skogliga akademiker.
Uppgifterna för Samtliga yrken och Lant- och skogsbruk samt djursjukvård kommer från SCB, medan uppgifterna för Skogliga akademiker är
hämtade från fackförbundet Naturvetarna.
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SACO gör regelbundet framtidsprognoser för
akademiska yrkeskategoriers arbetsmarknad. Under
2008 publicerade SACO en rapport1 som påvisade
en brist på jägmästare under det året, det vill säga
mycket god tillgång på arbeten. Dessutom förutspåddes brist på jägmästare under hela femårsperioden fram till 2013.
Motsvarande rapport från 20142 med en prognos fram till år 2019 indikerade en arbetsmarknad
i balans under perioden för naturvetare inom skog
(jägmästare, skogsmästare med flera).
Antalet nyexaminerade fram till 2019 prognostiserades vara i balans med tillgången på arbete. Även
arbetsmarknaden för yrkeserfarna ansågs vara i balans med liten konkurrens om jobben fram till 2019.
Jämfört med 2013 bedömdes arbetsmarknaden inför

2019 således att vara i mer balans och dimensioneringen av de skogliga utbildningarna vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) tillräckliga för att förse
arbetsmarknaden med kompetent personal.
I dagsläget utbildar SLU 80 jägmästare och 45
skogsmästare per år. Under perioden 2002 till 2009
låg söktrycket till jägmästarprogrammet i genomsnitt på 1,6 behöriga förstahandssökande per utbildningsplats (figur 2). Under motsvarande period
var antalet förstahandssökande till skogsmästarprogrammet i genomsnitt 1,3. Från 2010 har antalet
förstahandssökande till jägmästarprogrammet gradvis minskat och var 2015 endast en per plats. Som
ett resultat av det låga söktrycket var det endast 63
studenter som dök upp på jägmästarprogrammets
upprop hösten 2015.
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Figur 2. Söktryck till skogliga utbildningar vid SLU under perioden 2002–2015. Siffrorna anger behöriga förstahandssökande per utbildningsplats; 80 platser på jägmästarprogrammet och 45 platser på skogsmästarprogrammet.

1) Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013. SACO 2008, ISBN 91-87146-55-X.
2) Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019. SACO 2014, ISBN 978-91-87146-97-8.
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Foto: Agnes Edlund.

Skogmästarprogrammet uppvisar en motsatt
trend med ökat antal förstahandssökande och ligger i genomsnitt på 1,7 per plats för perioden 2010–
2015. En viktig förklaring till detta är att det skogliga basåret infördes 2007 med 16 platser. Under
perioden 2012–2015 har det skogliga basåret haft 32
platser med platsgaranti till skogsmästarprogrammet genom en anslagsförstärkning. Till höstens intag 2014 fanns det alltså 32 sökande från basåret,
men från och med höstterminen 2015 minskar det
till 16 igen.
Inför antagningen 2016 föreligger en stor risk
att SLU inte fyller platserna inom skogsmästarprogrammet. Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU
ser med stor oro fram emot ett framtida bristande
söktryck till de skogliga utbildningarna och ett
minskat antal examinerade. Detta kommer att leda
till att arbetsmarknaden får problem med sin framtida kompetensförsörjning.

Etablering på arbetsmarknaden
En omfattande studie av Högskoleverket visar att
i genomsnitt 78 procent av de jägmästare som tagit ut examen under perioden 1995 till 2007 var
etablerade på arbetsmarknaden inom ca ett år3.
Motsvarande siffror för skogsmästare är 67 procent
i genomsnitt. Av de jägmästare som examinerades
2010 var 93 procent etablerade på arbetsmarknaden
under 20114. Fackföreningen Naturvetarna har under 2014 genomfört en enkätstudie om arbetsmarknad och arbetslivsanknytning i utbildningen5. Av de
2 600 nyexaminerade naturvetarna år 2011 svarade
52 procent på enkäten. Bland de skogliga akademikerna hade 84 procent en tillsvidareanställning, 11
procent en tidsbegränsad anställning och 6 procent
saknade anställning tre år efter examen. Merparten
(90 procent) av de skogliga akademikerna upplevde
att utbildningen var relevant för yrket och 80 procent av de tillfrågade skulle välja samma utbildning
igen. Dessa analyser förstärker bilden av en mycket
god arbetsmarknad för skogliga akademiker.

3) Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade läsåret 2006/07. Högskoleverket Rapport 2010:19 R.
4) Etablering på arbetsmarknaden 2011 – examinerade läsåret 2009/10. Universitetskanslersämbetet. Rapport 2013:11.
5) Akademisk utbildning – en språngbräda för karriären. Naturvetarna 2015.
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Var arbetar skogliga akademiker?
Under 1960-talet dominerade anställning inom den
så kallade enskilda sektorn starkt bland utbildade
jägmästare (figur 3). Exempel på arbetsgivare inom
den enskilda sektorn är skogsbolag, skogsägarföreningar, institut och virkesmätarföreningar. Över
de senaste 50 åren har det dock skett en förskjutning – allt fler jägmästare är anställda inom den
offentliga sektorn. Exempel på sådana arbetsgivare
är Skogsstyrelsen, universitet, Naturvårdsverket
och länsstyrelser. Idag arbetar ungefär lika många
jägmästare inom offentlig som inom enskild sektor.
Andelen anställningar inom kategorin Övrigt har
ökat något över tid. Inom denna kategori återfinns
bland annat egna företag.
För skogsmästarna är fortfarande den enskilda sektorn den klart mest betydande (figur 3).
Anställning inom den offentliga sektorn minskar

något över tid, medan kategorin Övrigt ökar över
tid. En trolig trend är att allt fler skogsmästare startar egna företag.
De 10 största arbetsgivarna
för skogliga akademiker under 2015 är enligt fackförbundet Naturvetarna:
1. Skogsstyrelsen
2. SLU
3. Sveaskog
4. Holmen Skog
5. SCA Skog
6. Skogforsk
7. Stora Enso Skog
8. Södra Skogsägarna
9. Skogsägarna Mellanskog
10. Norra Skogsägarna
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Figur 3. Fördelning av tjänster inom offentlig respektive enskild sektor över tid. Uppgifterna fram till år 2000 är från Ahlgren (2000)6.
Uppgifterna för 2015 kommer från fackförbundet Naturvetarna.

6) Arbetsmarknaden för skogsvetare och skogsingenjörer. Nils Ahlgren, UNO-konsult AB. Stockholm 2000.
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Seminarium om skogsnäringens behov av högre utbildning
http://www.ksla.se/aktivitet/skogsnaringens-kompetensforsorjning-en-odesfraga/
Birgit ta Naumburg, akademijägmästare KSLA och ledamot i kommit tén

Arbetsgivarnas behov matchat mot vad utbildningsanordnarna erbjuder
Sverige är världsledande inom skogsbruk och
skogsindustri tack vare god kompetensförsörjning.
Rådande attityder till skog och skogsbruk hos den
unga generationen, den accelererande urbaniseringen och den bild som allmänheten får av skogsbruket
i media kan indirekt komma att påverka näringens
kompetensförsörjning. Det var utgångspunkten för
det seminarium som KSLA och IVA arrangerade
tillsammans under Skogsnäringsveckan 2013.
Under seminariet framkom att kunskap och
kompetens avseende hållbarhetsfrågor är viktigt på
ett övergripande plan, inte minst med tanke på att
skogsnäringen verkar i internationell konkurrens.
Att hitta kompetenta medarbetare med rätt utbildning är inte lätt i sig men det kan bli än svårare om

Sökes
Målfokuserad och
förtroendeingivande
medarbetare med praktisk
erfarenhet och struktur
som vill göra affärer.

den geografiska lokaliseringen inte överensstämmer
med individens krav i fråga om boende, kulturutbud,
etc. Jämställdhetsarbetet nämndes som ett område
där utvecklingen går alldeles för långsamt, att endast ett fåtal kvinnor blir skogsakademiker är förstås
en orsak. Det framkom också exempel på brister
bland dagens nyutexaminerade skogsakademiker
inom områden som affärskunskap, företagsekonomi,
drivningsteknik och även insikt i vad de framtida
yrkesrollerna innebär. En annan synpunkt var att utbildning i sig inte gör alla studenter lämpliga för de
arbetsuppgifter som kan bli aktuella. Det kan vara
lättare att lära upp en duktig köpare på området skog
än att lära en duktig skogsman virkesköp och affärer
(figur 4). Den som läser till jägmästare blir en bra
generalist men det bör också finnas möjligheter att
skaffa sig specialistkompetens under utbildningen.

• Affärskunskap
• Företagsekonomi
• Vägar, avlägg,
traktplanering,
drivningsteknik

• Insikt om yrken/

Finnes
Ambitiös, oerfaren
medarbetare med goda
skötselkunskaper, liten
praktisk förankring och en
önskan om att ”jobba med
människor”.

arbetslivet

Figur 4. Det kan finnas en diskrepans mellan arbetsgivarens och den nyutexaminerades krav på varandra. Visst är det fint att vilja ”jobba
med människor” men det är inte alls säkert att det räcker för att bli en duktig virkesköpare.

12

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2 2015

Foto: Mikaela Rosendahl.

SLU utbildar skogligt yrkeskunniga för arbetsmarknader både inom och utanför universiteten.
För att öka kunskapen hos dagens ungdomar om
vad de gröna näringarna står för försöker SLU
i sin marknadsföring bland annat lyfta fram att
de skogliga utbildningarna erbjuder en mångfald
av intressanta yrken och även att man arrangerar
skogskurser för kvinnor innan studierna börjar, för
att prova på.

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning

Ett sätt för SLU att tillgodose skogsbrukets
behov var att instifta det så kallade RÅG-stråket
(där RÅG står för RÅvaruförsörjninG) inom jägmästarprogrammet. Modellen var ett direkt resultat
av ett förslag från en annan kommitté inom KSLA
(Kommittén för skoglig teknik och logistik). RÅGstråket har rönt uppskattning hos såväl arbetsgivare som studenter. För att förbereda eleverna vid
Skogsmästarskolan på arbetslivet arbetar man med
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Figur 5. Prognos över antalet 20-åringar per år under perioden 2011–2030. Källa: SCB.

att skapa skarpa övningar i samarbete med näringen.
För att ytterligare lyssna in vad arbetsgivarna vill
ha och öka utbildningarnas kvalitet avser SLU att
dels satsa på lärarnas vidareutbildning, dels skapa
referensgrupper i arbetet med att dra upp riktlinjer
för utbildningarna, med representanter från bland
annat myndigheter och företag.
Vid kontakter mellan studenter och företag är
det är viktigt att företagens representanter är professionella och bemöter studenterna med respekt. Det
gäller vid till exempel studiebesök och sommarjobb
och vid all rekrytering.
Under seminariet konstaterade man även att
svenska skogsföretag behöver sporra SLU:s studenter att ta ut sin examen. En förebild är Institutionen
för maskinkonstruktion vid KTH där ca 99 procent
tar ut examen innan de får arbete. Det kan bero på
att KTH arbetar nära och tillsammans med företag,
bland annat genom en exjobbsportal som är välbesökt. Man har även ett utvecklat samarbete med
skogsnäringen i form av en ”Master Thesis School”
vid Institutionen för maskinkonstruktion.
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Några slutsatser från seminariet
Vid seminariet stod det klart att aktiviteter pågår
för att marknadsföra skogsnäringen och de skogliga universitetsutbildningarna. Skogsindustrierna
har sin ”Framtidsresa” som har pågått sedan 1999,
genom ”Skogen i Skolan” finns det tillgång till mer
än 1 000 skolskogar och SLU marknadsför sig via
broschyrer, webb och ambassadörer.
Trots detta sjunker antalet sökande till de skogliga utbildningarna vid SLU. Urbaniseringen och
demografin (figur 5) kan vara ett hot för framtida
rekryteringar av studenter, skogssektorn måste konkurrera med alla andra sektorer.
Andelen skogliga studenter som tar ut examen
behöver öka. Företagen kan stödja detta till exempel genom att ge en lägre ingångslön för dem utan
examen och först när de har tagit examen höjs lönen.
Näringen och akademin behöver bli bättre på att
samarbeta när det gäller studenternas möjligheter att
snabbt komma in i arbetslivet. Det kan till exempel
vara genom praktik eller genom att bättre anpassa
utbildningen till vad som krävs i arbetslivet.
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Workshop om framtidens skogsakademiker
http://www.ksla.se/aktivitet/hur-ser-framtidens-skogsakademiker-ut/
Pär Lärker yd, VD Norra Skogsägarna och ledamot i kommit tén

Inspirerande föredrag inledde
I november 2013 samlades representanter från
skogsnäringen för att tillsammans hålla en workshop
kring kompetenskraven för framtidens skogsakademiker. Syftet var att, med utgångpunkt från tankar
kring framtida krav på skogsbruket, kartlägga vilka
typer av kompetensbehov branschen kommer att ha
framöver för att skapa en balans mellan utbud och
efterfrågan på skogsakademiker.
För att väcka deltagarnas intresse och stimulera
nya tankebanor inleddes dagen med tre föredrag.
Först ut var professor Erik Westholm, SLU, som
pratade om trender i samhället och hur de kan påverka skogsbruket. Därefter presenterade professor
Erland Mårald, Umeå universitet, olika scenarier för
framtidens skog. Slutligen berättade forskningsdirektör Jan Lagerström, Skogsindustrierna, om möjliga framtida produkter baserade på skogsråvaran.
Under workshopen delades deltagarna in i fyra
grupper med omkring sju deltagare i varje grupp.

Inom grupperna fanns representanter från olika delar av skogsbranschen för att skapa en bra gruppmix
och givande grund för diskussioner.
Vilka nya egenskaper, kunskaper och erfarenheter
behöver framtidens skogsakademiker?
Resultatet av denna första övning presenterades i
form av en ”Wordle”, ett kollage av de ord som kom
upp under diskussionerna (figur 6). Storleken på orden visar hur frekvent varje ord uppkom, hur många
gånger de skrevs ned på olika post-it-lappar under
diskussionerna. De största orden förekom alltså flest
gånger och de minsta orden förekom minst antal
gånger.
Kollaget av ord visar att personer med många
erfarenheter bedömdes vara eftertraktade i framtiden. Företagen vill förmodligen anställa personer
som har bredd och förmåga till omvärldsanalys
och som kan se organisationen/företaget i ett större
perspektiv. Det är önskvärt med nya idéer och

Figur 6. Wordle från workshopens första övning.
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tankesätt. Erfarenhet av andra typer av arbetsplatser
och företag kan vara ett sätt att bidra till det. Andra
betydelsefulla egenskaper bedömdes vara analytisk
och kommunikativ förmåga samt att vara öppen
och samarbetsbenägen, nyfiken, flerspråkig och att
ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Att ha
teknisk förmåga och goda IT-kunskaper bedömdes
också vara positivt, enligt den Wordle som gjordes.
Profiler för framtidens skogsakademiker
Utifrån beskrivningen av vilka egenskaper, erfarenheter och kunskaper deltagarna tror att skogsakademiker behöver i framtiden, gjordes ytterligare en
övning med syftet att skapa tjänsteprofiler för framtida rekrytering. Totalt skapades sex stycken olika
profiler.
Beskrivningen av de skogsakademiker som
deltagarna skulle vilja anställa i framtiden stämde
relativt väl överens med innehållet i dagens utbildningar, även om det fanns exempel på att vidare
perspektiv kan behövas. Flera av grupperna valde
att skapa profiler av kvinnor i olika åldrar medan
andra grupper valde bort att sätta sådana ”etiketter”.
Istället betonades kompetens som avgörande faktor.
De tjänsteprofiler som deltagarna ville beskriva var
främst ledare och specialister med en utvecklande
roll. Därför ansåg deltagarna att det kunde vara
önskvärt med personer med erfarenhet från andra
branscher eftersom sådan erfarenhet kan medföra
förmågan att se helhetsperspektiv.
Workshopens deltagare ville skapa profiler med
god språkkunskap utöver svenska och engelska,
samt gärna med utländsk bakgrund. Det bedömdes
viktigt att kunna bygga nätverk, ha god samarbetsförmåga, vara duktig på att kommunicera samt att
ha ett intresse för mänskliga relationer och olika
kulturer. När det gäller profilernas fritidsintressen
ville deltagarna gärna betona vikten av naturintresse, fysiska aktiviteter/friskvård, engagemang i
ideella föreningar samt något konstnärligt/kulturellt intresse som till exempel fotografering, dans,
teater, filosofi och/eller historia. Ett brett spektrum
av intressen kan ge möjligheter att se problem ur nya
synvinklar och att tänka utanför givna ramar. Andra
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föreslagna viktiga egenskaper för tjänsteprofilerna
var ledaregenskaper och ansvarstagande samt att
vara visionär, modig, ärlig och fördomsfri. Generellt
tekniskt intresse och goda ekonomikunskaper bedömdes också viktiga.
En svårighet för framtidens skogsakademiker
kan bli att skilja mellan jobb och fritid. Deltagarna
såg det också som en fortsatt utmaning i framtiden
att möta en konservativ bransch och konservativa
kunder. Lösningar för företagen bör bli att stötta
sina nya medarbetare och skapa utrymme för det
nytänkande som behövs samt att se till att skapa arbetsglädje, tillåta vetgirighet och erbjuda en lyhörd
och tillåtande arbetsplats.
Några slutsatser från genomförd workshop
Det kunskaps- och kompetensbehov som workshopen pekade ut inför framtiden skiljer sig inte mycket från den kunskapsbas som studenter vid SLU
får idag. Deltagarna kunde därigenom konstatera
att vi rent kunskapsmässigt har en utbildning som
tycks fylla många av både dagens och framtidens
behov. Huruvida den uppfattningen stämmer med
en grundläggande analys utifrån andra sektorers
och discipliners spaningar in i framtiden är förstås
en fråga som är omöjlig att besvara. Workshopens
deltagare verkade dock vara ense om att dagens utbildningar kan ge relevant kunskap åtminstone för
en nära framtid. För att stärka konkurrenskraften
och innovationsförmågan i skogsnäringen bör dock
utbildningarna inom SLU bredda sin rekrytering för
att öka andelen kvinnor och utlandsfödda.
En viktig insats för att bättre anpassa studenterna till näringslivets behov är att redan under utbildningen koppla studenterna till näringslivet. Det är
därför viktigt att näringsliv och akademi blir bättre
på att samverka kring relevanta praktikplatser, speciellt ifall vi lyckas bredda rekryteringen eftersom
fler studenter då kommer att sakna skoglig bakgrund. Då det kommer att ställas allt högre krav på
ledarskap och kommunikativ förmåga bör ämnena
ledarskap och kommunikation ges en tydligare profil inom de akademiska skogsutbildningarna.
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Förslag för dagens akademiska
utbildning
Tjänstemannapraktik, en vecka för skogsmästarstudenter
Mats Nilsson, HR-chef Holmen Skog och ledamot i kommit tén

En ny praktikkurs: mål och upplägg
Med syfte att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring träffade kommittén företrädare för studenter, arbetsgivare och
utbildare vid SLU:s Skogsmästarskola i maj 2014 i
Skinnskatteberg. Där diskuterades bland annat vikten av utbildningens praktiska koppling till näringen och studenternas möjligheter att kontinuerligt få
tillfällen att kombinera teori och praktik.
Som ett resultat av denna diskussion föddes inom
kommittén idén om en praktikvecka inom ramen
för kursen Skogsskötsel 1 (som omfattar 15 högskolepoäng; 10 arbetsveckor). Det framtagna förslaget
för en kursvecka testades med en studentkull under hösten 2014 varefter utvärdering skedde för att
eventuellt kunna göra justeringar inför kommande
år. Följande mål ställdes upp:

• Eleverna ska efter genomförd kurs kunna redogöra för de moment, såväl administrativa som
praktiska, som ingår i ett ordinärt avverkningsuppdrag i Sverige idag.
• Eleverna ska skriva en rapport om avverkningsuppdraget, en rapport som ska granskas, godkännas och betygsättas av ansvarig kursledare
på SLU.
• Studenter och värdar ska utöka sina respektive
skogliga nätverk.
Kursen genomfördes under en veckas tid inklusive resor. Fyra studenter bildade tillsammans en
grupp som under handledning av en företagsvärd
först sökte upp en avverkningstrakt (antingen egen
skog eller så kallat lokalt köp). Därefter planerades
drivnings- och transportarbetet och slutligen redovisades uppdraget hos ett skogsbolag eller en skogs-

Oskar Kindströmer (till vänster) och Fredrik Sigvardsson (till höger) i full fart med att snitsla inför en kommande avverkning i Möklintatrakten.
Foto: Victoria Boström.
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ägarförening. Dags- och momentindelningen nedan
ska ses som en preliminär plan. Av praktiska skäl behövde inte alla moment genomföras på samma trakt
och inte heller i kronologisk ordning. I studenternas
arbetsrapport redovisades dock alla moment i kronologisk ordning, företagsvärden assisterade i mån
av behov. Studenterna träffade sin handledare för
avstämning minst en men helst två gånger per dag.

Inför praktikveckan förväntades studenten ha genomgått följande utbildning på Skogsmästarskolan:
skogsuppskattning, skogsekonomi, marklära, hydrologi, drivningsteknik, skogsskötsel, skogsvårdslagen och naturhänsyn. Studenterna förväntades
även ha läst igenom och förstått vilka moment som
skulle belysas under praktikveckan.

Dag 1
Moment

Innehåll

”Tänk på”

Utsökning av trakt

Beståndsregister (egen skog) eller
kontraktering (lokala köp).

Förplanering på kontoret

Flyg och satellitbilder, skogsbruksplan?

Besök i fält

Kontrakt? Grot?

Administration

Inläggning i traktbank. Avverkningsanmälan till Skogens pärlor med mera.
Skogsstyrelsen.

Dag 2
Moment

Innehåll

”Tänk på”

Fältplanering

Traktdirektiv, volym- och sortimentsuppskattning.

Överfarter, avlägg rundvirke, avlägg
grot, kojplats?

Förberedelsearbete

Förröjning, väghyvling, grannsamverkan?

Administration

Traktdirektiv drivning, grotskotning, flisning,
markberedning, plantering. Virkesorder?

Dag 3
Moment

Innehåll

”Tänk på”

Administration

Traktdirektiv till drivningsentreprenör, körorder
till åkare, samtal med drivningsledare (motsv).

Beräkna preliminärt netto efter avverkning.

Drivning

Tidsstudier skördare, skotare, eventuellt
förröjare, grotskotare.

Ta fram värden för produktivitet för
olika skogsbruksmoment. Uttryckt i
tid/kr per m3fub/ha/m3s.

Moment

Innehåll

”Tänk på”

Transport

Tidsstudier av lastning och lossning, åk med i
timmerlastbilen.

Dag 4

Dag 5
Moment

Innehåll

Inmätning

Räkna ut inkomster, kostnader och nettot för
ert avverkningsuppdrag.

”Tänk på”

Rapportskrivning

Beakta entreprenörernas rapporter och
deklarationer.

Tabell 1. Preliminärt schema för praktikveckan.
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Stubblyftning utanför Västerås. Foto: Victoria Boström.

Övrigt kring genomförandet
Studenterna presenterade sina preferenser avseende
var i landet och till vilka värdföretag de var intresserade av att förlägga praktikveckan. En matris upprättades med studenter, värdföretag och involverade
distrikt, samt kontaktuppgifter till nyckelpersoner.
En första fördelning av studenter på distrikt kunde
göras vecka 38. Allteftersom praktikplatser tillkom
kunde matrisen fyllas på. Under vecka 42 hade
många praktikplatser tillkommit och erbjudandena
översteg nu antalet studenter. Antalet distrikt blev
nära det dubbla mot tänkta tolv. Kursledaren hade
förhållandevis få direkta kontakter med företagsvärdar ute på distrikten, uteslutande beroende på tidsbrist. En nyckel till framgång och till en relativt likformig praktik, var att kommunicera mål och syfte
med praktiken, vilket skedde på flera olika sätt. Det
förekom i någon omfattning att kursdokumentet
förmedlades inom företagen. Kursledaren försåg
studenterna med dokumentet, digitalt och på papper. I ett antal fall togs direkta kontakter med värdar
och dokumentet överfördes i samband med detta.
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Antal
kontor

Antal
studenter

Södra Skogsägarna

6

12

Holmen Skog

4

8

StoraEnso Skog

4

6

Sveaskog

2

5

Norrskog

1

4

Mellanskog

2

4

Norra Skogsägarna

1

3

SCA Skog

2

2

BillerudKorsnäs

1

1

Sydved

1

1

Företag

LRF-konsult
SUMMA

1

1

25

47

Tabell 2. Fördelning av praktikplatser på olika företag.
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Studenternas synpunkter
Efter praktiken rapporterade studenterna om praktiken i form av en kort ”dagbok” kompletterad med
reflektioner. Många var mycket nöjda med en varierad och lärorik vecka, endast några få personer
var missnöjda. I den kursvärdering som genomfördes med ett webbformulär efter att kursen avslutats
framgår också mycket tydligt att studenterna var
nöjda med kursen som helhet och med företagsövningen i synnerhet. Medelvärdet på en femgradig
skala där 1 betyder ”Mycket dåligt” och 5 betyder
”Mycket bra” hamnade för hela kursen på 3,7 och
för företagsövningen på 4,1.
Bland studenternas kommentarer i utvärderingen
märks många positiva av typen:
• ”Mycket roligt att komma ut i arbetslivet lite
igen! Lärofyllt!”
• ”Extremt bra! Med lite längre framförhållning
till nästa år så blir det en succé! Företagen verkar
positivt inställda!”
• ”Från början var jag mycket negativ till det hela.
Efter praktikveckan så tyckte jag att det blev väldigt lyckat!”
• ”Vill ha ännu mer företagspraktik.”
Några mer kritiska kommentarer förekommer dock
också:
• ”Återbetalningen av utlägg och reseersättningen väntar vi fortfarande på. Annars har praktikveckan varit guld värd.”
• ”Tanken är bra men jag hade velat ha det mer
uppstyrt och koll på läget.”
Skogsmästarskolans slutsatser
Totalt sett var veckan en succé. Förutsatt att branschen ställer upp och praktikveckan kan återkomma
nästa år föreslås följande:
• Mål och syfte med praktiken kan vidareutvecklas (= mindre justeringar och klargöranden).
• Några principiella frågor behöver klaras ut (ekonomi, kravspecifikation på studenten, företagens
åtaganden, Skogsmästarskolans insatser, etc.).
• Planeringen bör starta redan på vintern för att
idén bakom praktikveckan ska kunna presenteras
för studenterna under tidig vår.
• Grupper formeras och kopplas ihop med praktikvärdar under våren.
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• Praktikveckan ska fortsatt handla om avverkningsuppdraget och om traktplanering.
• Traktplaneringsövningen, som tidigare år
genomförts på Skogsmästarskolan, föreslås
återkomma i schemat omedelbart efter praktikveckan. Då kan studenterna få tillfälle att
bearbeta sina nya kunskaper och insikter från
praktikveckan på ett mycket krävande objekt.
• En organiserad och väl genomarbetad praktik
för studenterna innebär även ett mervärde för
lärarna som kan utnyttja studenternas praktik i
sitt ”underrättelsearbete” samt för att hålla utbildningen aktuell.
Några generella slutsatser från Praktikveckans
pilotomgång
Att våra skogliga högskoleutbildningar håller
hög vetenskaplig och teoretisk nivå är viktigt.
Utbildningstiden är den period då studenterna har
möjlighet att fördjupa sig och lägga tid och kraft i att
bygga kunskap från grunden. De har också en viktig
uppgift i att bära med sig ny kunskap ut i det kommande arbetslivet för att på så sätt bidra till att branschen fortsätter att utvecklas och att vara konkurrenskraftig. Samtidigt är den praktiska kopplingen
till det som redan händer och sker ute i organisationerna en viktig del i utbildningen. Att koppla teori
till praktik är ett beprövat pedagogiskt grepp som är
viktigt för såväl förståelse som motivation hos studenterna. Dessutom uppnår man ett antal positiva
bieffekter i mötet mellan studenter och, i det här
fallet, företag. Kontakter knyts, erfarenheter utbyts,
nya rön sprids, etc. Praktiken som beskrivs ovan är
ett gott exempel på en insats som kräver relativt små
resurser för alla inblandade och som ger mycket bra
”återbäring”. Framgångsfaktorer är kontinuitet och
successiv anpassning till universitetets och elevernas
behov och företagens förutsättningar. Då kommer
en modell att växa fram som gör mötet dem emellan
ännu mer fruktbart.
Sista veckan i oktober 2015 genomfördes en
andra omgång av Praktikveckan, nu omdöpt till
Tjänstemannapraktik. Den allmänna uppfattningen
hos Skogsmästarskolan, studenterna och värdföretagen är att denna andra omgång blev minst lika
lyckad och uppskattad av de inblandade parterna
som den första omgången.
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Mentorsprogram för studenter
Anna Ahlgren, stabsassistent BillerudKorsnäs och ledamot i kommit tén

Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning konstaterade på ett tidigt stadium att en starkare koppling mellan de skogliga utbildningarnas
innehåll och näringslivets behov är nödvändig för
att behålla och stärka den svenska skogsnäringens
konkurrensförmåga. En essentiell del i detta är ett
ökat inslag av ledarskap och kommunikation i utbildningen. Endast genom ökad samverkan kommer
näringsliv och akademi att kunna möjliggöra den
kopplingen.
Inom kommittén har vi sett ett mentorsprogram
för jägmästarstudenter som en modell för att åstadkomma detta. Mentorsprogrammet kan ses som en
insats för skogsbrukets framtoning och attraktivi-

tet och ska syfta till att knyta starkare band mellan
skogsbruket och dess framtida medarbetare. Detta
tror kommittén är särskilt viktigt i de fall studenterna saknar skoglig bakgrund – vilket kommer att
vara fallet om rekryteringsbasen breddas.
Kommittéledamöter från skogsnäringen tillsammans med Skogshögskolans studentkår anordnar
en pilotomgång av mentorsprogrammet 2016. En
handfull studenter kommer att tilldelas varsin mentor för att tillsammans utarbeta ett mentorsprogram.
Programinnehållet ska vara utvecklande och relevant för både jägmästarstudenter och näringslivet.
Kommitténs förhoppning är att skogsnäringen
tar över stafettpinnen för mentorsprogrammet 2017.

Foto: Per Pettersson.
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Bättre exponering av jägmästarstudenternas examensarbeten
Urban Bergsten, professor SLU och ledamot i kommit tén

Ett nytt sätt att informera om examensarbeten
Examensarbeten vid Sveriges Lantbruksuniversitets
(SLU) fakultet för skogsvetenskap har tydlig relevans för skogssektorn eftersom de både behandlar
aktuella frågeställningar och ger information till
en eventuell arbetsgivare om den student som gjort
arbetet.
Examensarbetena och examensarbetarna är dock
idag otillräckligt exponerade eftersom respektive
institution publicerar arbetena i Skogsbiblioteket,
vilket innebär att de i första hand är tillgängliga
internt inom SLU. För att öka tillgängligheten
initierade Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning utvecklingen av ett testkoncept vid
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
(SLU-SBT) enligt följande:

1. I samband med att examensarbeten examinerades fick studenterna göra en kort sammanställning med arbetets titel, författarens foto, namn
och kontaktuppgifter samt några ”highlights”.
2. Sammanställningen lades in på institutionens
hemsida, under Examensarbeten, med en länk
till Epsilon (Skogsbibliotekets databas för examensarbeten) och det fullständiga arbetet.
3. Institutionens ansvarige ordnade en extern länk,
öppen för att exempelvis skogsbolag, myndigheter, etc., skulle kunna lägga in länken på sin
interna hemsida. Därmed skulle det finnas en
”knapp för nyhetsbrev” att trycka på internt inom
respektive organisation för att nå kortinformation om examensarbeten med en möjlig länk till
det fullständiga arbetet.

Exempel 1: Liza Edlund – Uttagsnivå i förstagallring och dess inverkan på framtida tillväxt och avkastningspotential i talldominerade bestånd.
http://www.slu.se/PageFiles/483711/7_Liza%20Edlund_Highlights.pdf

22

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2 2015

Genomförande och några slutsatser kring
exponeringstestet
Det utvecklade konceptet är redan i drift vid SLUSBT, se exemplen.
Det tiotal studenter som redan anammat konceptet förefaller anse att det är självklart att sprida

lättillgänglig information om sig själva och sina
examensarbeten. Ett nästa steg är att hitta effektiva sätt att sprida direktlänken för information om
examensarbeten till intresserade avnämare och att
föreslå övriga institutioner/enheter vid SLU att ta
efter SLU-SBT.

Direktlänk: http://www.slu.se/sv/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/utbildning/grundutbildning/examensarbete/

Exempel 2: Axel Sandahl – TRUPP – Modell för uppföljning av åkeriernas rundvirkestransporter hos Norra Skogsägarna.
http://www.slu.se/PageFiles/483711/2_Axel%20Sandahl%20Higlights.pdf
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Breddning av rekryteringsbasen
www.jagmastare.com
Carolina Berg Rustas, ordförande Skogshögskolans studentkår

En blogg för potentiella studenter
Söktrycket till jägmästarprogrammet är lågt och
till höstterminen 2014 var det endast 1,2 sökande
till varje plats. När studenterna i den årskurs som
skriver bloggen www.jagmastare.com, det vill säga
Jägmästarkurs 14/19, själva sökte in till utbildningen
var det många av dem som följde de bloggar
som fanns, till exempel Maja Öbergs blogg och
Jägmästarkurs 12/17:s blogg om kursens Sverigeresa.
Det var också många som upplevde att det saknades information och som gärna hade sett att informationen om livet på jägmästarprogrammet hade
varit mer omfattande. När någon söker till en ut-

bildning vill hen få reda på vad som händer ”bakom
kulisserna” – personlig information från folk som
redan gör det man själv eventuellt kommer att göra.
De som skriver på jagmastare.com vill nu inspirera
andra att söka till jägmästarprogrammet genom att
fylla bloggen med det innehåll som de själva saknade. Den primära målgruppen är personer som står
inför valet av högskoleutbildning. Extra fokus kommer att läggas på att visa att skogsbruket kan vara en
lösning på klimatfrågan. Bloggarna vill också visa
att branschen jobbar för ökad jämställdhet och de
vill dessutom nå läsare i storstadsområdena.
Omfattning
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Några av studenterna i Jägmästarkurs 14/19 på exkursion i
Västerbottens inland. Foton: Carolina Berg Rustas.

För att få besökare till en blogg krävs det att den
uppdateras kontinuerligt. Det krävs också att man
lägger ned tid på att öka antalet besökare till bloggen genom exempelvis delning i sociala medier, sökordsoptimering, marknadsföring i media med mera.
Erfarna bloggare brukar säga att 20 procent av tiden
läggs på att skriva blogginlägg och 80 procent av
tiden läggs på att dra besökare.
KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning
sponsrar bloggen. Enligt önskemål från kommittén
kommer bloggen att innehålla personporträtt och
skrivningar om skogens andra värden än de rent
produktionsmässiga. Vi kommer dock att vara noga
med att blogginläggen ska presentera det vi faktiskt
lär oss på jägmästarprogrammet och vi är måna om
att presentera en riktig bild av studenternas dagliga
liv. Bloggen ska ses som en reportageserie och spegla
jägmästarstudenternas vardag.
Det kommer att krävas en hel del kontinuerligt
arbete med att göra bloggen synlig såväl hos Google
som i sociala medier och i media. Jägmästarkurs
14/19 kommer också att sprida information om
bloggen i egna nätverk och med drygt 70 studen-
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ter från hela landet finns möjlighet att nå ut till en
ganska bred skara. Lokaltidningarna på de orter
som studenterna kommer ifrån kan också kontaktas.
Bloggen uppmärksammades till exempel i en stor
artikel i Land Skogsland nummer 34, 2015.
Några slutsatser
Studenterna i Jägmästarkurs 14/19 är tacksamma
över att ha fått möjligheten att utvecklas och visa
vad vi går för. Vi känner oss dock inte färdiga riktigt
än, utan skulle gärna utveckla bloggen och marknadsföringsarbetet ytterligare då vi ser att behovet
av information är stort och att vi faktiskt kan bidra
med mycket på detta område. Vi har redan tankar
om hur vi kan utveckla arbetet framöver och har
bland annat fått förfrågningar från andra jägmästarkurser om att gästblogga längre fram. Detta är dock
inte ett arbete vi kommer genomföra på ideell basis,
utan vår förhoppning är att kunna hitta fler och nya
samarbetspartners för att fortsatt kunna driva arbetet vidare. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för
att locka fler till skogen.
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Mångfald i skogen
Ann Dolling, universitetslektor SLU, och Catharina Stenborg Blom, ämnesråd Näringsdepar tementet och ledamot av kommit tén

Ett integrationsprojekt
Skogen är en av våra stora tillgångar i Sverige, dels
genom de arbetstillfällen den innebär, dels ur ett kulturellt perspektiv. Skogs- och jaktrelaterade frågor
är därför viktiga, speciellt i många landsbygdskommuner. Där finns goda möjligheter till sysselsättning, det råder i dag brist på exempelvis plantsättare, röjare och skogsmaskinförare. Skogsbruket
kommer i likhet med många andra områden att ha
framtida behov av arbetskraft på alla nivåer inför
kommande pensionsavgångar.
Sverige är idag en nation präglad av en betydande social, etnisk och kulturell mångfald. När
det gäller skogsbrukssektorn finns emellertid få
nationella studier att tillgå beträffande mångfald
och jämställdhet. Kommittén träffade därför företrädare för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för
att informera sig om integrationsprojektet ”Skogen
som integrationsarena”, som initierats av bland annat SLU och Länsstyrelsen i Västerbotten.
Enligt kommitténs mening är projektet intressant genom att det exempelvis bidrar till nya vägar
för skogsbruket att finna arbetskraft. Samtidigt
ökar det sysselsättningen för nyanlända flyktingar
och påskyndar därmed deras integrering i det svenska samhället.
”Skogen som integrationsarena” har bedrivits och bedrivs som ett samarbete mellan
Länsstyrelsen i Västerbotten, Naturbruksgymnasiet
i Burträsk (Skellefteå kommun), Dorotea kommun,
Jägarförbundet i Västerbotten, Umeå universitet
och SLU. Projektet har finansierats med medel från
SLU och regionala tillväxtmedel från Länsstyrelsen
i Västerbotten. Projektet, som syftar till att utveckla
en flexibel skoglig utbildning för nyanlända invandrare, kan
• inkludera nyanlända på landsbygden i ett kulturellt och socialt sammanhang,
• rekrytera till skogs-, jakt- och turismutbildningar på alla nivåer (naturbruk, yrkeshögskola,
universitet),
• tillhandahålla skoglig och naturbaserad kompetens,
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• rekrytera och behålla arbetskraft på landsbygden,
• öka mångfalden och jämställdheten i skogsbrukssektorn.
Avsikten med projektet är att erbjuda en skogsutbildning och praktik som är anpassad efter varje
individs förutsättningar och som ger honom/henne förutsättningar att läsa vidare på de skogliga
utbildningar som finns eller i en del fall att gå direkt
ut i arbete.
Under 2014 planerades den skogliga utbildningen inom integrationsprojektet och under 2015
lades de teoretiska delarna av utbildningen ut på en
lärplattform, så att kurserna nu kan läsas i egen takt
på distans var som helst i Sverige. Praktiken görs på
naturbruksgymnasierna, ett i södra, ett i mellersta
och ett norra Sverige.
Målet är att utbildningen ska vara en kontinuerlig rekryteringsväg till arbete i skogssektorn på alla
nivåer. Den skogliga utbildningen ska starta redan
under tiden de nyanlända läser svenska för invandrare (SFI) genom att de inom ramen för SFI tar del
av en skoglig översiktskurs.
I projektet har bland annat Dorotea kommun,
Länsstyrelsen i Västerbotten och Jägarförbundet i
Västerbottens län tagit fram och testat en första modell med skogsanknuten utbildning och praktik för
nyanlända. Syftet är att ge insikt i skoglig verksamhet, jakt och fiske för att skapa ett socialt sammanhang för nyanlända i skogsdominerade inlandskommuner. Förstudien visar att målgruppen har stort
intresse för vad skogen har att ge och deltagarna är
fullt kapabla att ta till sig utbildning och att få arbete inom skogsnäringen. Deltagarna i projektet ska
sedan kunna delta i befintlig skoglig utbildning på
olika nivåer eller ta enklare skogsarbeten.
På regeringens uppdrag
Med utgångspunkt i bland annat projektet om
”Skogen som en integrationsarena” har regeringen
i november 2015 uppdragit åt dels Skogsstyrelsen,
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Några deltagare i projektet ”Skogen som integrationsarena”. Foto: Peter Ahlqvist, SFI Dorotea.

dels Arbetsförmedlingen
att i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet
realisera åtgärder för att
utbilda och ge praktik för
nyanlända inom de gröna
näringarna. Skogsstyrelsen
och SLU utgör goda exempel på hur nya vägar
kan banas för att fylla den
efterfrågan på arbetskraft
som finns inom skogsbruket, Skogsstyrelsen genom
det så kallade SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen Tillsammans) och SLU genom
projektet ”Skogen som integrationsarena”.

Figur 7. För att väcka
intresse för skogen och
skogsutbildningen ges en
översiktskurs inom ramen för
SFI-utbildningen. Den som är
intresserad av att utbilda sig
eller arbeta inom skogssektorn
kan sedan välja några eller alla
kurserna. Kurserna väljs utifrån
individens intresse och förutsättningar men även baserat
på vilken skogsutbildning/
arbetstyp som är slutmålet.
Kurserna varvas med praktik
i varierande grad beroende på behov utifrån kursval.
Praktiken kan också vara ett
sätt att pausa i utbildningen
för att läsa mer svenska om det
visar sig att språkkunskaperna
utgör ett hinder.
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Insatser för att öka skogssektorns
attraktivitet
Internationella erfarenheter och strategier för skoglig kompetensförsörjning
http://www.ksla.se/aktivitet/future-needs-of-knowledge/
Anna Ahlgren, stabsassistent BillerudKorsnäs och ledamot av kommit tén

Seminarium som benchmarking
I november 2014 anordnade KSLA:s Kommitté
för kompetensförsörjning seminariet ”Future needs
of knowledge and skills in the forestry sector”.
Seminariet syftade till att dela erfarenheter och
strategier för skoglig kompetensförsörjning mellan
olika länder. Solfrid Marthiniussen (Velg Skog),
Anders Portin (Finska Forstföreningen), Monica
Bailey (The Greenest Workforce) och Peter Högberg
(Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) höll föredrag
om arbetet med dessa frågor i Norge, Finland,
Kanada respektive Sverige.
2009 sökte endast en student till mastersprogrammet i skogsbruk vid Norges miljø- och biovitenskapelige universitet (NMBU), samtidigt som
medelåldern i det norska skogsbruket var 53 år, det
vill säga att man kunde förvänta sig behov av kompetensförsörjning på grund av pensionsavgångar.
Velg Skog (www.velgskog.no) startades som ett
initiativ för att säkerställa skogsbrukets framtida
kompetensbehov genom att informera om sektorn
vid exempelvis vildmarksmässor och genom att
anordna skol- och studiebesök till skogens företag. 2012 blev projektet landstäckande och skogsbruket anslöt sig till Velg Skog genom föreningen
Skoglauget. Årligen delar projektet ut stipendier till
skogsstudenter. De åtta mastersstudenter med bäst
studieresultat tilldelas stipendier à 50 000 norska
kronor vid examen. Även den student som presterar den bästa mastersuppsatsen belönas med 50 000
norska kronor. Projektledare Solfrid Marthiniussen

berättade att det är Norges landsbygdsminister som
delar ut stipendierna. Velg Skog är ett lyckat projekt, vilket framgår av att 2013 sökte 22 studenter
till mastersprogrammet i skogsbruk.
Finska ungdomars medvetande kring skog och
skogsbruk är lågt. Finska Forstföreningen beslutade
därför att starta projektet ”Skogen talar”1. I projektets initiala fas genomfördes en rad fördjupande
undersökningar. De visade att unga människor
accepterar att skogen brukas, om skogsråvaran används till något nödvändigt. Samtidigt uppfattar
ungdomarna skogsindustrin som monoton och oglamourös. Detta står i skarp kontrast mot de skogliga
studenternas syn på den egna industrin. De baserade sitt val av universitetsstudier på att sektorn är
miljövänlig, modern och innovativ med en gynnsam
framtid. Anmärkningsvärt är att få studenter uppgav att de hade fått stöd av sina yrkesvägledare eller fått information från sina skolor. ”Skogen talar”
utformades därför för att informera unga människor
om skogssektorns möjligheter utifrån produkter baserade på skogsråvara under 2010–2013. En av projektets mål var att få unga och duktiga människor att
söka sig till branschen. ”Skogen talar” har fokuserat
på att ta ut elever på industribesök och samarbetat
med lärare. Projektets djärva slogan är: Rädda världen använd skogen! Finska Forstföreningens direktör
Anders Portin framhöll vikten av en bra historia, att
sätta människan i centrum och att skapa framtidstro.
Verkligheten och kommande strukturella förändringar måste dock beaktas vid projektutformningar.

1) www.metsasaatio.fi/se/finansieringsobjekt/skolsamarbete-och-ungdomsarbete/skogen-talar-ett-framtidsinriktat-projekt
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I samband med den amerikanska bostadsbubblan sades 80 000 människor upp inom den kanadensiska skogsindustrin. Samtidigt ökade konkurrensen från olje-, gas- och gruvindustrin och
skicklig arbetskraft lämnade skogssektorn parallellt
med stora pensionsavgångar. The Forest Products
Sector Council sjösatte därför arbetsmarknadsstudien ”Renewing Canada’s Greenest Workforce” som
påvisade att den kanadensiska allmänheten uppfattade skogsindustrin som blek, manlig och förlegad.
Studien fastställde även att industrin behövde anställa 40 000–120 000 nya medarbetare till och
med 2020. Anställda inom skogsindustrin känner
att deras arbete gör skillnad och att de har balans
mellan arbete och fritid, vilket bland kanadensare
ses som viktiga anställningskvaliteter. Projektet The
Greenest Workforce (www.thegreenestworkforce.ca)
har därför fokuserat på att framhäva skogsindustrin
som en stabil och välmående bransch med bra arbetsförhållanden. I sociala medier använder de sig
av hashtagen #lifeisbetterhere.
The Greenest Workforce har genomgående nyttjat sociala medier i sina kampanjer. I ”The Green
Dream Internship Challenge” tävlade studenter om
21 betalda praktikplatser. För att delta i tävlingen
var studenterna tvungna att spela in en videoansökan som de publicerade på YouTube för att sedan länka till den från The Greenest Workforce
Facebook-sida. De ansökningar som flest personer
gillade samt kommenterade vann praktikplatserna

– ett billigt och effektivt sätt att sprida och skapa
uppmärksamhet kring kampanjen. För att delge
sina praktikerfarenheter fick studenterna blogga.
Kommunikationsdirektör Monica Bailey anger att
allmänhetens inställning till branschen har förändrats, skogsindustrin utmålas allt oftare som en
framtidsbransch i tidningsartiklar. Nästa steg för
The Greenest Workforce är att öppna en matchningsportal för arbetstagare och arbetsgivare inom
skogsindustrin. Utöver att förbättra jobbmatchningen ska portalen användas för att prognostisera
framtida utbud av och efterfrågan på arbetskraft i
sektorn. Underlaget ska kunna användas för planering av universitetsprogram samt för dialog med
lokala och regionala myndigheter.
Dåvarande dekan Peter Högberg vittnade om
att nyttjandet av naturresurser idag associeras med
exploatering och åverkan snarare än hållbarhet,
samtidigt som svenska ungdomar ser många andra
konkurrerande karriärs- och livsstilsalternativ. SLU
måste därför erbjuda undervisning som håller en
hög teoretisk nivå likaväl som en hög grad av realism
angående hur människan måste nyttja naturens resurser för samhällets överlevnad. Dessutom ska universitetet förmedla ett holistiskt synsätt och fostra
studenterna i deltagande och öppenhet för förändringar. Skogssektorn bör beskrivas utifrån det stora
utbudet av produkter som den erbjuder världen samt
de ansträngningar som görs för att minska miljöpåverkan.
Ett par slutsatser från seminariet
Seminariet gav många goda exempel på hur man i andra länder
genomfört lyckade kampanjer
för att nyansera och modernisera
uppfattningen om skogssektorn
både bland ungdomar och bland
allmänheten mer generellt. De
handfasta råden från andra länders representanter kan utgöra
uppslag för aktiviteter som bör
fungera även i Sverige.

Universitetsstudenter med god framtidstro. Foto: Carolina Berg Rustas.
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Strategi för marknadsföring: Kommitténs samarbete med Britny
Kajsa Nilsson, chef Produkter & tjänster Södra Skog och ledamot av kommit tén

Workshop med Britny
Kopplat till kommitténs uppdrag rörande ”åtgärder
som kan bredda rekryteringsbasen och därmed underlätta kompetensförsörjning” samt ”insatser för
skogsbrukets framtoning och attraktivitet” genomfördes ett samarbete med Britny i syfte att ta fram en
strategi och aktiviteter för marknadsföring. Britny
är en strategisk digital byrå som har funnits sedan
2001. I november 2014 genomfördes en workshop
för att kunna utforma en marknadsföringsstrategi
med målet att få fler att söka de skogliga, akademiska utbildningarna. Kommitténs ledamöter och
medarbetare från Britny arbetade tillsammans i en
kreativ process indelad i tre områden:
Syften och affärsmål – definiera och prioritera övergripande syfte/affärsmål
Efter diskussion om kännedom om och attraktion
för skogsbruket som helhet prioriterades syftet/målet med en marknadsföringssatsning till att få flera
att söka de skogsakademiska utbildningarna.
Målgrupper och personas2 – definiera personifierade målgruppskaraktärer
Olika personas identifierades, beskrevs och prioriterades. Studenter som ännu inte valt och personer
som inte vet vad de ska göra i sina liv, yrkesbytare,
definierades som primära målgrupper. Som sekundära målgrupper definierades kompisar till potentiella studenter, föräldrar och grannar (figur 8).
Kanaler och funktioner/tjänster – identifiera möjliga kanaler, funktioner och tjänster
Idéer arbetades fram utifrån det övergripande syftet/
målet och målgrupper/personas. Till exempel diskuterades idé 1, idé 2 och idé 3, som beskrivs som steg
1, 2 och 3 i nästa stycke.
Efter workshopen fortsatte dialogen mellan
kommittén och Britny och ett förslag i arbetades
fram (figur 9).

Projektförslag baserat på workshopens slutsatser
Insikterna från workshopen kan sammanfattas som
att kännedomen om utbildningarna/yrkena är låg,
att den beskrivna bilden är spretig och att den information som finns är relativt oinspirerande. Det
framtagna förslaget innehåller tre steg som kan
utföras i sin helhet eller som separata delar där de
efterföljande bygger på föregående steg:
1. Få grundstenarna på plats
Utmaningen ligger i att utbildningarna/yrkena idag
inte finns representerade på alla studiesajter och saknas som alternativ i digitala yrkestester. Breda sökningar på andra ämnen än skog och skogliga utbildningar leder inte fram till de skogsakademiska och
de sökresultat man får på jägmästare, skogsmästare
med flera leder till flera olika platser. Närvaron på
Wikipedia är dessutom låg och saknar referenslänkar. Tillgång finns till en del faktamaterial, medan
inspirationsmaterial saknas.
Lösningarna handlar om att säkerställa att utbildningarna/yrkena finns på alla studiesajter, som
alternativ i digitala yrkestester och som första alternativ för utvalda sökord på Google. Detsamma gäller mässor, kurskataloger och som ett tydligt alternativ för studie- och yrkesvägledare. På Wikipedia
ska mycket information, länkar och bilder finnas
tillgängliga.
2. Samlingsplats för information
Utmaningen ligger i att utbildningarna/yrkena beskrivs på olika sätt på olika ställen och att ingen
tydlig avsändare finns. Inspiration och ambassadörer/referenser saknas liksom information om arbetsgivare och vad rollen innebär.
Lösningarna handlar om att skapa en avsändare
och en gemensam bild av utbildningarna/yrkena genom ett modernt och inspirerande material till både
innehåll och form. Aktuella jobb, ambassadörer/
förebilder och framtida arbetsgivare presenteras till-

2) Personas är fiktiva rollfigurer skapade för att representera olika typer av användare som kan använda en sajt, ett varumärke eller en
produkt på ett liknande sätt.
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sammans med länkar till utbildningar och ansökan.
Helheten samlas i en gemensam sajt, till exempel
skogsakademiker.se.

med föreslås en informativ kampanj som får folk att
förstå att utbildningarna är breda och resulterar i
meningsfulla yrken. Det görs genom att lyfta fram
yrken med koppling till produkter från skogen som
vi ofta tar för givna i vardagen.
Som komplement till kampanjen föreslås ett
webbprogram som presenterar skogsakademikeryrkena som en livsstil för att få in utbildningarna/
yrkena som självklara val i framtiden (figur 10).

3. Varumärkesbyggande och positionering
En utmaning ligger i att endast ett fåtal vet vad en
jägmästare eller skogsmästare är och gör. Lösningen
på detta är att informera allmänheten på olika sätt,
i kampanjform och mer långsiktigt. Till att börja

Målgrupper och deras flöden i skogsbranschen

Anställda skogsbranschen
Samarbete

Hemvändaren

Regelverk

Nyexad student
Stödjande
Influencers/Påverkare
Befintlig student
Vägledare

Skogsfolk

Förstahandssökare

Motsträvare

Figur 8. Målgrupper och deras flöden i skogsbranschen. Framtagen av Britny i samband med deras workshop för Kommittén för kompetensförsörjning.
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Säkerställa att information
om utbildningarna finns i
relevanta kanaler

Samla all information på ett
gemensamt ställe

Skapa intresse och driva trafik

Figur 9. Konceptförslag från Britny. Framtaget efter kommitténs workshop.
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Kampanj 1

Figur 10. Exempel som presenterar skogsakademikeryrkena som en livsstil för att få in utbildningarna/yrkena som självklara val i framtiden.

Slutsatser kring fortsatt marknadsföringsarbete
• Att genomföra marknadsföringsaktiviteter i linje
med hela eller delar av förslaget känns angeläget och dessutom borde tidpunkten vara väl vald
med tanke på andra kommunikationsinsatser
kring skogsbruket.
• Möjligheter till finansiering inom ramen för
Grön attraktionskraft och/eller Svensk Skog bör
prövas. Sponsorer enligt Britnys förslag är också
en möjlighet.
• En ansvarig behöver finnas för satsningen.
Skogforsk, Skogsindustrierna och SLU skulle
kunna vara möjliga samordnare.
• Man bör överväga att inkludera samtliga skogliga utbildningar i marknadsföringsarbetet.
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Britny har under hösten 2015 utfört en så kal�lad Digital Content Audit (DCA) på slu.se för att
analysera om sajten är optimerad för sökmotorer
(SEO), besökare och SLU. Slutsatserna av denna
analys liksom rekommendationer om åtgärder har
sammanställts av Britny i en rapport. Denna DCA
är en viktig del av det som ovan kallas steg 1, ”Få
grundstenarna på plats”.
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Kommitténs reflektioner och
rekommendationer
Mats Sandgren, VD SCA Skog och kommit téns ordförande

Oron kvarstår
Sverige har under mycket lång tid varit en ledande skogsnation trots att endast en bråkdel av världens skogar
finns inom rikets gränser. Detta har varit möjligt genom de människor sektorn har lyckats att attrahera, tack
vare en synnerligen lyckad kompetensförsörjning.
Den arbetsgrupp som KSLA:s Skogsavdelning tillsatte 2012 fann det, av flera skäl, angeläget att en
kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning inrättades. De tyngsta skälen var
• en oro för kvaliteten på vissa skogliga utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som ansågs
strategiskt viktiga, exempelvis skogsteknik och virkeslära,
• det minskande intresset i allmänhet för naturvetenskapliga utbildningar och skogliga utbildningar i
synnerhet.
Sett i ett längre perspektiv ansåg arbetsgruppen att sektorns internationella konkurrensförmåga hotades.
Under kommitténs arbete 2013–2015 har situationen vad avser sökande till de skogliga utbildningarna
förvärrats, starkast illustrerat av att en fjärdedel av platserna på jägmästarlinjens intag hösten 2015 gapar
tomma. Kommittén anser att orsakerna står att finna bland annat i en allt mer urbaniserad befolkning, en
skogssektor med blandat rykte och en okunskap om sektorns enorma framtida potential i en bioekonomi.
Omfattande insatser kommer att krävas för att vända trenden. Oron beträffande utbildningarna gäller dock
inte alls arbetsmarknaden – den gäller söktrycket för utbildningarna. De skogliga akademikerna har en bra
arbetsmarknad, speciellt om man jämför med andra akademiska utbildningar. Innehållet i utbildningarna
verkar också till stor del tillgodose näringens behov även om det är angeläget att fortsätta utveckla alla
relevanta ämnesområden, inte minst att anpassa dem till den bioekonomi som skogen utgör den viktigaste
resursbasen för.
Det som är mest akut oroande beträffande utbildningarna är tillgången på kompetenta lärare och utbildningsanordnarnas interna kompetensförsörjning.

Kommitténs rekommendationer
Insatser för att öka sektorns och utbildningarnas attraktivitet
• Allmänheten i Sverige måste få insikt i skogssektorns (både industri- och skogsbruksdelen) framtida
potential, vilket måste ske genom omfattande informationsinsatser.
• Informationen om skog, skogsbruk och skogsindustri samt skogliga utbildningsalternativ måste samordnas och tillhandahållas genom kanaler som unga använder, såsom Twitter, Wikipedia och Facebook.
Digitala samlingsplatser måste skapas.
• Förslagen från Britny i detta arbete illustrerar väl hur ett långsiktigt informationsprogram kan utformas.
• De aktiviteter som kommittén studerat i Finland, Norge och Kanada är väl värda att ta lärdom av.
• Kommittén välkomnar satsningarna Svensk Skog och Grön attraktion.
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Foto: Michael Engman.

Behov av akademisk utbildning och utbildningarnas utformning
• Behovet av kontinuerlig kompetensförsörjning är uppenbart och det finns en fortsatt bra arbetsmarknad
för skogliga akademiker.
• Åtgärder måste dock initieras omedelbart för att öka antalet sökande till de utbildningar som är relevanta
för sektorn.
• Utbildningarnas form och innehåll kan behöva anpassas än mer till skogssektorns framtida behov, speciellt med tanke på den kommande bioekonomin där skogens biomaterial får en stor och viktig roll.
• Behovet och dimensioneringen av olika kategorier av akademisk utbildning behöver analyseras, helst
snarast och i ett nära och aktivt samarbete mellan näringen och akademin.
• Ledarskap och kommunikation bör generellt ges en tydligare profil.
• Kvaliteten i de för näringen synnerligen angelägna skogshushållningsämnena (inklusive skogsteknik
och virkeslära/materialvetenskap) måste förstärkas så att den kunskapsnivå som studenterna bibringas
motsvarar de krav som näring och akademi ställer.
• I syfte att bättre anpassa studenterna till näringslivets behov bör näringsliv och akademi samverka för
att skapa relevanta praktikplatser. Ett exempel på detta är praktikveckan som införts på skogsmästarprogrammet.
• Exponering av examensarbeten på sätt som utvecklats vid SLU, Institutionen för biomaterial och teknologi, kan vara en modell för fler institutioner.
• SLU:s skogsvetenskapliga fakultet måste ta sitt ansvar för att säkra tillgången på kompetenta lärare.
• Näringens företrädare måste försäkra sig om att utbildningarna vid SLU är relevanta och håller tillräcklig
kvalitet för näringens behov, eller initiera att alternativa utbildningsvägar utformas och stöttas.
Breddning av rekryteringsbasen
• Sektorn behöver generellt bli betydligt bättre på jämställdhet. Insatser som gör att fler kvinnor intresserar
sig för skogliga utbildningar, som exempelvis sommarkurser för tjejer på grundskole- och gymnasienivå,
bör stimuleras.
• Aktiva åtgärder krävs även för ökad mångfald inom skogliga yrken. En lovande aktivitet är det regeringsstöttade integrationsprojektet för nyanlända som fokuserar på skogens arbeten.
Kommittén är övertygad om att det påbörjade arbetet måste intensifieras med ambitionen att fortgå under
längre tid.
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Sverige har trots relativt sett små
skogstillgångar länge varit en ledande
skogsnation – tack vare de människor
sektorn har lockat till sig.
Men i ljuset av bl a ett minskat intresse för
naturvetenskapliga utbildningar i allmänhet och skogliga utbildningar i synnerhet
finns risk för att sektorns internationella
konkurrensförmåga hotas.
Därför tillsatte KSLA:s Skogsavdelning
en kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning för perioden 2013–2015.
Kommittén fokuserade sitt arbete på
framtida behov av högre utbildning och
åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen, förslag som gör den akademiska
utbildningen mer relevant och förbättrar
dess kvalitet, kompetenshöjande samverkansformer mellan akademin och skogsnäringen, samt insatser för skogsbrukets
framtoning och attraktivitet.
Denna skrift sammanfattar arbetet och
kommitténs slutsatser.

Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806
113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) är en mötesplats för den gröna
sektorn. Akademien är en fri och oberoende
nätverksorganisation som arbetar med frågor
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk,
miljö och naturresurser samt skogs- och
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som
berör alla och som intresserar många!

