
Kompetensförsörjning skogsbruk, 
tjänstemän - kartläggning



Syfte

2

Syftet är att ge en samlad och 
övergripande bild av skogsnäringens 
kompetensbehov gällande skogliga 
tjänstemannabefattningar under de 
kommande 10 åren. 



Medverkande företag

Uppgifterna baserar sig på 
uppgifter från följande företag:

• Holmen Skog

• SCA

• Södra

• Sveaskog

• Storaenso



Nuläge

• Hur många personer i 
traditionellt skogliga 
befattningar har vi idag?

• Hur många av dessa kräver 
skogsmästarexamen?

• Hur många av dessa kräver 
jägmästarexamen?

• Vilka är de huvudsakliga 
kunskapsområdena?
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Nuläge - personer i 
traditionellt skogliga 

befattningar idag
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Antal i personer i befattning som 
kräver Skogsmästarexamen

Antal i personer i befattning som 
kräver Jägmästarexamen Tot antal

974 (79%) 264 (21%) 1238

Fördelning mellan kunskapsområden i befattningar som kräver 
skogsmästarexamen (%)

Affärer – lokala köp Skogsskötsel Skoglig planering Råvaruförsörjning
41% 12% 27% 20%

Fördelning mellan kunskapsområden i befattningar som kräver 
jägmästarexamen (%)

Affärer – lokala köp Skogsskötsel Skoglig planering Råvaruförsörjning
20% 28% 17% 35%



Fördelning mellan befattningar som 
kräver skogsmästarexamen respektive 

jägmästarexamen - nuläge
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Skogsmästarexamen

Jägmästarexamen

Antal: 1238



Andel Jägmästare vs Skogsmästare i 
Holmen Skog idag
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Jägmästare

Skogsmästare



Kartlägga framtida 
behov 

Behovet beskrivs utifrån 
följande områden:

• Kunskapsområden

• Omfattning – Akademisk 
nivå

• Fördelning mellan 
Akademisk nivå
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Kunskapsområden

Kunskapsområdena är: 

• Affärer – lokala köp

• Skogsskötsel

• Skoglig planering

• Råvaruförsörjning
– Produktion

– Logistik

– Ekonomi
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Omfattning -
Akademisk nivå 

Akademisk nivå beskrivs genom tre nivåer:
1. Teoretiska studier som kräver viss 

analytisk förmåga och kopplar till 
tydliga inslag av praktisk tillämpning 
(≤2år)

2. Teoretiska studier som kräver 
analytisk förmåga och som kopplar till 
praktisk tillämpning (≤4år)

3. Omfattande teoretiska studier som 
kräver djupare analytisk förmåga (ca 5 
år)
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Fördelning av rekryteringar 
kommande 10 åren
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Akademisk 
nivå

1 19%

2 56%

3 25%



Procentuell fördelning mellan 
kunskapsområden inom resp

akademisk nivå

Akademisk 
nivå

Affärer –
lokala köp

Skogs-
skötsel

Skoglig 
planering

Råvaru-
försörjning

1 17% 19% 53% 11%

2 47% 16% 23% 14%

3 16% 44% 22% 18%



Fördelning mellan ämnesområden för 
befattningar som kräver 

skogsmästarexamen – nuläge vs 
imorgon
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Fördelning mellan ämnesområden för 
befattningar som kräver 

jägmästarexamen – nuläge vs i morgon
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Sammanfattning

• Volym, bredd och 
flexibilitet nivå 1-2

– Geografisk spridning

• Spets och djup nivå 3

– Fokus på specifik skoglig 
kompetens


