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Skogsnäringens kompetensförsörjning – en 
ödesfråga 
 
Mats Sandgren, ordförande i KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning, inledde med att hälsa 
alla välkomna och konstatera att seminariets rubrik måhända var dramatisk men inte desto mindre 
en adekvat beskrivning av allvaret i dagens situation. Sverige är världsledande inom skogsbruk och 
skogsindustri vilket måste betraktas som unikt för ett så pass litet land. En bra kompetens-
försörjning har lagt grunden för detta. I dagens Sverige har det visat sig vara svårt att väcka 
ungdomarnas intresse för skog och skogsbruk. Antagningsnivåerna till SLU är hyfsade men till 
landets Naturbruksgymnasier är idag skrämmande låga. För att Sverige ska kunna behålla sin 
tätposition inom skogsbruk och skogsindustri krävs det att vi lyckas attrahera de allra duktigaste 
personerna till de skogliga utbildningarna. För att lyckas med detta måste man bredda 
rekryteringsbasen och göra såväl utbildning som arbetsliv attraktivt. Dessutom måste man 
rekrytera både kvinnor och män i lika stor omfattning. 
 

 
 
 

Arbetsgivarnas behov, idag och i framtiden 
 
Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog, berättade lite kort om Bergvik skog som är en 
av de största skogsägarna men en av de minsta arbetsgivarna. Elisabet är en av ambassadörerna för 
det s.k. Skogsriket. När Elisabet fick frågan om arbetsgivarnas behov kom hon att tänka på ett 
antal nyckelord som både beskriver ett framgångsrikt företag och en framgångsrik medarbetare, 
dessa nedtecknades och delgavs seminariet: 
 



 
Sammanfattning 2012-11-12 

 

2 
 

• Hållbarhet: En naturlig del av skogsbranschen 
• Image: Man är någon och man företräder någon 
• Fortbildning: Detta måste möjliggöras 
• Affärsmässighet: Kanske har vi tjänstemannaentreprenörer om 5-10 år? 
• Internationellt: Vi lever och verkar i en internationell konkurrens 
• Jämställdhet: Vi är urusla idag! 

 
Elisabet avslutade med att påminna om att framgångsrika företag består av människor. 
 
Kajsa Nilsson, HR-Chef  Södra skogsägarna, visade bilder som bl.a visade på rekryteringen till 
olika skogliga befattningar på Södra skog.  

• Virkesköpare  50% 
• Produktions-/skogsvårdsledare 15% 
• Skogsbruksplanläggare  15% 
• Operativa chefer  10% 
• Stabsfunktioner  10% 

 
Kajsa berättade vidare att hennes uppfattning är att de yngre medarbetarna inte alls är särskilt 
benägna att flytta geografiskt för att få och pröva på andra arbetsuppgifter. Kajsa visade även upp 
en bild som bl.a. visade på diskrepansen mellan arbetsgivarens och de nyutexaminerades önskemål 
på varandra: 
 

 
 
 
Hon konstaterade bl.a. att visst är det fint ”att vilja jobba med människor” men det är inte alls 
säkert att det räcker för att bli en duktig virkesköpare. 
 
Det Södra skog framförallt saknar hos de nyutexaminerade är: Affärskunskap/företagsekonomer, 
drivningsteknik och insikt i det kommande yrket och arbetslivet. 
 
Peter Högberg, Dekanus Skogsfakulteten SLU, lade upp sitt föredrag för att besvara den 
provokativa frågan: ”Utbildar SLU för sina egna behov eller för skogsnäringen?” Svaret visade sig 
vara för Skogsnäringen då endast 12 + 1 % av varje årskull från Jägmästarprogrammet respektive 
Skogsmästarprogrammet får sin första anställning på SLU, de flesta av dessa är dessutom 
doktorander som kommer till Skogsnäringen som doktorer i stället 4 år senare. 
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Vad erbjuds, hur marknadsförs utbildningarna och hur sker matchningen 
mellan arbetsgivarna och läroplanen? 
 
Börje Börjesson, Adjunkt, Skogsmästarskolan, SLU, inledde med att meddela 
Skogsmästarskolans (SMSK) vision om att rekrytera goda studenter och sedan göra något gott 
MED dem, inte AV dem. 
 
Börje visade bara en bild vilken visade på SCB:s prognos över antalet 20-åringar mellan åren 2011 
och 2030. Observera att skalan är något förskjuten för att s.a.s förstärka dramaturgin. 
Urbaniseringen och demografin var för sig är tillräckligt för att bekymra skogsnäringen och nu 
verkar de två samverka för att i princip omöjliggöra framtida rekryteringar av goda studenter. 
SMSK uppmärksammade detta redan vid millennieskiftet vilket bl.a. resulterade i det skogliga 
basåret vilket troligen är en orsak till att SMSK idag har nio sökande per plats. 
 

 
 
Dagens seminarium på KSLA och den av KSLA tillsatta kommittén för kompetensförsörjning 
handlar om insikt. Insikt om att skoglig kompetensförsörjning är en ödesfråga. Ett exempel på 
dålig insikt är att SLA fick ställa in sitt seminarium om ”Mångfald och kompetensförsörjning – 
Hur löser vi kompetensförsörjning och tillväxt i skogen” p.g.a. för få anmälda. Dagens seminarium 
är en bra ansats, möjligen är det åtta år för sent, frågade sig Börje. 
 
Vad gör vi då på SMSK för att förbereda studenterna på arbetslivet? Ja, det är naturligtvis 
jättesvårt att ge studenterna alla de kunskaper som behövs för en 30-40 år lång karriär men 
anpassade, skarpa övningar i samarbete med näringen tror SMSK är en jätteviktig 
framgångsfaktor. Börje avslutade med att tacka skogsnäringen för det stöd man får för detta. 
 
Peter Högberg, Dekanus Skogsfakulteten SLU. SLU har identifierat en ökad okunskap hos dagen 
ungdomar om vad de gröna näringarna står för. Marknadsföring om detta och vilka utbildningar 
som erbjuds marknadsförs idag främst genom webben. Ytterligare strategier för att lyfta fram just 
skogsutbildningar handlar bl.a. om att informera om den mångfald av intressanta yrken som väntar 
och att arrangera skogskurser för tjejer. Ett sätt att tillgodose skogsbrukets behov var att instifta det 
s.k. RÅG-stråket (RÅG kommer från RÅvaruförsörjninG) som är mycket uppskattat av såväl 
arbetsgivare som studenter.  
 
För att ytterligare lyssna in vad arbetsgivarna vill ha och öka utbildningens kvalitet på SLU 
kommer man dels att satsa på lärarnas vidareutbildning och dels på att starta upp s.k. 



 
Sammanfattning 2012-11-12 

 

4 
 

referensgrupper som ska få vara med och dra upp riktlinjer. Dessa referensgrupper kommer att 
bestå av representanter från både myndigheter, företag m.m. 
 
Ulf Sellgren, Docent, Maskinkonstruktion KTH, inledde med att berätta att KTH:s uppgift är att 
producera civilingenjörer. KTH har c:a 18000 studenter varav 150/år inom maskinkonstruktion. 
Relatvit tidigt i Ulfs föredrag gav han skogsbruket ett handfast råd: Erbjud KTH-studenterna 
examensarbeten! På KTH:s välbesökta exjobbsportal kan man lägga in dem. Ett företag som är 
exceptionellt duktiga på att utnyttja detta är SCANIA som också anställer väldigt många från 
KTH.  
 

 
 

Diskussion 
-Ulf fick frågan om hur många KTH-studenter som tar ut examen innan de får jobb och svaret blev 
c:a 99 %. Den naturliga följdfrågan löd: ”Hur ska skogsnäringen hjälpa SLU att få studenterna att 
ta ut examen innan de börjar jobba?” Svaret från bl.a. Södra och SCA är att medarbetaren får en 
lägre lön om de inte tar ut examen och att den sedan höjs när man har gjort det. 
 
-Hur hittar KTH och företagen varandra? – Tillsammans. 
 
-Hur mycket rekryterar skogsnäringen från KTH? –Förutom Skogforsk (Master Thesis School) 
märker Ulf inte av skogen alls. 
 
-Enligt Micael Öhman från Luleå Tekniska Högskola är det svårt att få studenter till att läsa 
maskinkonstruktion och träteknik. 
 
-Thomas Törnqvist från Linnéuniversitetet berättade om vilka skogsutbildningar de erbjuder. 
 
-Kommittén bör lyssna på och lära av lärdomarna från kommittén. Bl.a. om detta med exjobb. 
 
-Leif Olofsson från Sydved talade om vikten av tjänstekompetens hos de som Sydved anställer. 
Sydveds tidigare beslut om att kräva akademisk examen för virkesköpare är nu släppt. Detta sedan 
man konstaterat att sambandet mellan utbildning och produktivitet är mycket svagt. Det är lättare 
att lära en duktig köpare om skog än en duktig skogsman om köp virkesköp och affärer. 
 
-Sydved efterlyser intermittenta, livslånga utbildningar för skogliga tjänstemän. Vem tittar på det? 
 
-Elisabeth Engdahl-Linder från Naturvetarna tipsade auditoriet om kursen Affärsmannaskap för 
naturvetare i samarbete med Lunds Universitet. 
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-Fredrik Ingemarsson slog ett slag för samarbete med Finland där man slåss med liknande problem 
och också har en önska om att bredda rekryteringsbasen till skogliga utbildningar. 
 

Vad händer och hur resonerar ungdomarna? 
 
Elenore Hallgren, Framtidsresan, Skogsindustrierna, inledde med att visa en film om 
Framtidsresan (http://www.skogsindustrierna.org/framtid/framtidsresan_1/framtidsresan_film). 
Efter en dag med Framtidsresan ställs frågan ”Skulle du kunna tänka dig att välja en utbildning 
som ger möjligheter till jobb inom skogsindustrin?” som besvaras enligt nedanstående bild vilket 
måste anses vara godkänt. Framtidsresan syftar till att informera både om Skogsindustrin och om 
skogsbruket. 
 

 
 
Mikael Ahlström, VD & grundare Sprout Park / Britny,  talade om ungdomskommunikation i 
praktiken och gav bl.a. exempel från högskoleutbildningen vid Hyper Island som har blivit en 
världsomspännande succé där ett svensk utbildningskoncept ”går på export”. Nyckeln till 
framgång har varit att studenterna jobbar med skarpa fall tillsammans med näringslivet vilket ger 
en färsk utbildning som man måste ha inom IT-branschen. Detta illustrerades med ett exempel om 
CD-rom-teknik som var det hetaste inom ett tag för att nu vara helt obsolet. Ett annat problem med 
att nå ungdomar är att de ändrar beteende i princip varje dag. Så som arbetsgivare och 
utbildningsgivare gäller det att hänga med. Ett exempel på detta är att 50 % av Sveriges treåringar 
är online, varje dag. 
 
En av Mikaels huvudpunkter var att det gäller att skapa engagemang och hunger för ett livslångt 
lärandehos ungdomarna. På tal om detta berättade Mikael om Teknikföretagens lyckade satsning 
för att få fler att välja ingenjörsyrket. Det började med en satsning i årskurs 4-6 som heter 
teknikspanarna (brädspel m.m.). Detta följdes upp med barnprogram inriktade på teknik. En 
prioriterad målgrupp här är lärarna. Facebook är en annan kanal och slutligen om TV4:s 
programsatsning Felix stör en Ingenjör där man snart ska visa omgång 2 och redan håller på att 
skissa på omgång 3. (se mer på http://britny.se/uppdrag/ingenjorsvagen) . Ett mått på framgång för 
kampanjen är att numera får man motfrågan: ”Vilken typ av ingenjör menar du?” när man frågar 
folk på stan vad en ingenjör sysslar med. 
 
Mikael hann också med att kort nämna föreningen Transfer och dess arbete med att få näringslivet 
att föreläsa om jobb och karriärvägar i gymnasieskolan (www.transfer.nu).  
 

http://www.skogsindustrierna.org/framtid/framtidsresan_1/framtidsresan_film
http://www.transfer.nu/
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Anna Ahlgren, Studierådsordförande 2011 och Buster Odlander, Studentkårsordförande 2012, 
läser bägge på Jägmästarprogrammet inriktning Skogsindustriell ekonomi år 4. Anna och Buster 
konstaterade att fem år är en lång tid men att man på den tiden blir en bra generalist men att det 
också måste finnas utrymme för att få en spetskompetens. 
 
Ett av många medskick till skogsbrukets representanter handlade om att bemöta studenter på 
studiebesök, sommarjobb m.m. med respekt. Detta för att stärka respektive företags attraktivitet 
som framtida arbetsgivare. 
 

 
 
En annan fråga som kom upp var hur man ska kunna locka personer med mer praktisk inriktning 
till utbildningen? 
 
 

Diskussion och Avslutning 
-I vilken utsträckning vänder sig Sproutpark, SLU och Framtidsresan till SYO-konsulenterna? 

• För Sproutpark är det en prioriterad grupp (en persona) 
• Framtidsresan bokar sina events med ”syvvarna”. 

 
-Skogsindustrierna gav ett medskick till seminariet: Se till att ordna med studiebesök för samhälls- 
och naturvetenskapsgymnasister. Bl.a. Holmen har varit jätteduktiga på detta. 
 
-Medskick från Mikael: gör som Hyper Island, jobba nära industrin. 
 
-Skogsnäringen behöver spets och bredd hos sina medarbetare. Vi måste se till helheten. 
 
-Björn Skogh från Norrskog påpekade att det finns 1025 skolskogar i Sverige, det är imponerande, 
använd dem! 
 
 
 
 
Text: Niklas Fogdestam, Skogforsk och sekreterare i KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning 
 


