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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 

uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja 

jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten 

verksamhet.
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KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

1813–2013

Akademien ska

• Allsidigt belysa och söka påverka samhälls-

utvecklingen

• Bidra till en kritisk och konstruktiv granskning

• Bidra till att det gröna kapitalet brukas, vårdas 

och bevaras

• Vara en naturlig rådgivare åt beslutsfattare

• Spela en aktiv roll såväl nationellt som globalt



KSLA:s kommitté för Kunskaps-
och kompetensförsörjning

VD Mats Sandgren (ordf.) ledamot i Skogsavdelningen

Niklas Fogdestam, (sekr.) Skogforsk

Programledare Magnus Thor ledamot i Skogsavdelningen

Dekan Peter Högberg ledamot i Skogsavdelningen

Professor Urban Bergsten SLU

Docent Ulf Sellgren KTH

HR-chef Kajsa Nilsson Södra skog

Personalchef Mats Nilsson Holmen skog

VD Pär Lärkeryd Norra Skogsägarna

Ämnesråd Catharina Stenborg Blom Landsbygdsdepartementet

Dep.sekr. Ylva Norén Landsbygdsdepartementet

Student Anna Alhgren SLU Uppsala

Akademijägmästare Birgitta Naumburg KSLA



Arbetsgivarens behov nu och i framtiden

Kajsa Nilsson HR-chef Södra Skog

2013-04-18



Rekryteringen till skogliga befattningar (2011)

• Virkesköpare 50%

• Produktions-/skogsvårdsledare 15%

• Skogsbruksplanläggare 15%

• Operativa chefer 10%

• Stabsfunktioner 10%

• Många nyutexaminerade

- Skogsmästare 50%

- Jägmästare 30%

- Skog- och trä 20%

• Ökad rörlighet

2013-04-18



Sökes

Målfokuserad och 

förtroendeingivande 

medarbetare med praktisk 

erfarenhet och struktur 

som vill göra affärer.

Finnes

Ambitiös, oerfaren 

medarbetare med goda 

skötselkunskaper, liten 

praktisk förankring och en 

önskan om att ”jobba med 

människor”

2013-04-18

• Affärskunskap

• Företagsekonomi

• Vägar, avlägg, 

traktplanering, 

drivningsteknik

• Insikt om 

yrken/arbetslivet



Och framtiden då?

• Nya produkter?

• Nya krav på råvaran?

• Ny geografi?

• Ny logistik?

• Nya krav från skogsägarna?

• Nya krav från samhället?

• Men ändå råvaruförsörjning…

2013-04-18
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Skogsfakultetens behov idag och i 
framtiden

Peter Högberg, dekan 
skogsvetenskapliga fakulteten, SLU



Utbildar vi skogliga yrkeskvinnor och –
män för marknaden utanför eller 
akademiker för våra egna behov?



Vilka anställer jägmästare och 
skogsmästare?

Arbetsgivare Jägmästare (%) Skogsmästare (%)

Myndigheter (inkl. landsting
och kommuner)

30 28

Skogsindustri 17 16

Andra företag + kyrkan 22 29

Övrigt 19 26

Universitet och högskolor 12 1



Ax-plock från S-fak



Slutsatser

• Skogsfakulteten utbildar framför allt skogligt 
yrkeskunniga för marknader utanför 
universiteteten

• I den mån vi anställer jägmästare, så är det i regel 
som doktorander (d v s 4 år)

• En del av dessa kommer säkert att stanna på SLU, 
medan andra söker sig ut och blir tillgängliga för 
den vidare marknaden



Vad erbjuds, hur marknadsförs 
utbildningarna och hur sker 
matchningen mellan arbetsgivare 
och läroplanen?

 Börje Börjesson, Adjunkt, Skogsmästarskolan, 
SLU



Källa: SCB



Vad erbjuder skogsfakulteten, hur 
marknadsförs utbildningarna och hur 

sker matchningen mellan arbetsgivarna 
och läroplanen?

Peter Högberg, dekan 
skogsvetenskapliga fakulteten, SLU



Marknadsföring

• Central annonsering (broschyrer, web-baserat)

• Egen information (broschyrer, web, ambassadörer)

• Samarbeten (Landsbygdsdepartementet: 
Skogsriket, LRF: Skogen och jorden i stan)



• Lyfta fram bredden av möjliga arbetsområden

• Sudda ut stereotypa bilder 

• Innehåll – lika villkor för alla studenter kräver 
kunskap om våra attityder, värderingar och 
handlingar

• Skogskurs för tjejer



Programstruktur - jägmästare

• Sammanlagt 10 terminer
• Obligatoriska grundkurser termin 1-3

• Obligatoriska inriktningskurser termin 4 – 6

• Valbara inriktningskurser inom huvudämne (minst 30 hp) avancerad 
nivå  termin 7-8

• Skogsbruket ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 15 hp termin 
10

• Svensk och internationell 
skogspolitik 7,5 hp termin 10

• Examensarbeten på grund- och 
avancerad nivå termin 9



Produktion & nyttjande 
av skogliga naturresurser 

inklusive naturvård

Virkes-
försörjning

Marknader & 
produkter

Studieinriktningar inom jägmästarprogrammet

Skötsel av vilt- och
fiskpopulationer

Skogsindustriell 
ekonomi

Skogens ekologi och skötsel

Skogsbruk runt södra 
Östersjön (Euroforester)

Skogsindustriell 
råvaruförsörjning



Åtgärder vi ska genomföra (SLU i stort)

• Satsning på yrkesprogrammen och därmed våra 
starka kunskapsområden

• Utveckling av pedagogiska metoder

• Satsning på en forskar- och lärarkarriär för en 
bättre utbildning



Hur sker matchningen med omvärldens 
behov?

• Vi hade tidigare externa representanter i våra 
utbildningsnämnder

• Nu satsar vi på referensgrupper!

• Vi är alltid mottagliga för synpunkter (jag står och 
väntar på sådana här idag)!



Ulf Sellgren, Docent, 
Maskinkonstruktion, KTH



Samverkan företag – KTHs studenter

Docent Ulf Sellgren
Institutionen för maskinkonstruktion
Kungliga Tekniska Högskolan

Utbildningsprogram vid Institutionen för maskinkonstruktion: 

• 5-åriga Civilingenjörsprogram inom Maskinteknik,  Design och produktframtagning

Specialiceringar inom Maskinkonstruktion, Mekatronik, Förbränningsmotorteknik, 

Teknisk design, Integrerad produktutveckling, Innovation

• Doktorsprogram

Strategiska samarbeten företag – KTH i projektkurser och examensarbeten

• Kandidatexamensprojekt 

10 veckor, januari-maj år 3

• Högre kurs 
4x12 veckor från mars år 4 – dec. år 5

• Examensarbete 
20 veckor, januari – maj år 5





Framtidsresan
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Temadagen syftar till att visa att branschen är internationell, bredteknologisk 

och kretsloppsanpassad.

Sedan starten 1999 har vi träffat över 135 000 elever på fler än 300 olika 

skolor.

Vi möter ca 10 000 elever om året, varav ca 1000 elever därefter åker på 

studiebesök till närbelägen skogsindustri



Jämförelse av elevernas inställning till skogsindustrin

En jämförelse av elevernas inställning före och efter temadagen visar att 26 % är positiva till skogsindustrin innan temadagen, 

medan antalet ökat till 68 % vid temadagens slut. 

Som positiv räknas de som svarat med betyget 4 eller 5.
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Planerar du att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet?

Utav eleverna är det ungefär tre av fyra personer som 

planerar att studera vidare. 

Ungefär lika många män som kvinnor planerar att 

studera vidare.
Ja

73%

Har ej bestämt 
mig än

18%

Nej
8%



Skulle du kunna tänka dig att välja en utbildning som ger möjligheter till jobb inom 

skogsindustrin?
Bland de som planerar att studera vidare

Sammanlagt kan omkring hälften av eleverna tänka 

sig att välja en utbildning som ger möjligheter till jobb 

inom skogsindustrin.

Drygt var tredje elev anser att det inte är intressant, 

och var femte har ingen uppfattning.

Männen är generellt något mer intresserade av en 

utbildning som kan leda till jobb inom skogsindustrin 

än vad kvinnorna är.

Ja
9%

Ja, kanske
49%

Nej
25%

Har ingen uppfattning
17%



Turnéordning

Höstterminen 2013

35-36 Kronoberg

37 Kalmar län

38 Blekinge

39-41 Skåne

42-43 Halland

45 Göteborg

46 Bohuslän

47-48 Skaraborg/Älvsborg

49-50 Jönköpings län

Vårterminen 2013

2-4 Värmland

5-6 Dalarna

7 Jämtland

8 Norrbotten

9 Västerbotten

10-11 Gävleborg

12-13 Västernorrland

15 Södermanland

16 Uppsala

17 Stockholm

18 Östergötland

19 Västmanland

20-21 Örebro län



Mikael Ahlström, VD och grundare 
Sproutpark och Britny



UNGDOMS-KOMMUNIKATION I 
PRAKTIKEN
- Mikael Ahlström



@MickeAhl









Kompetensförsörjning ur ett 
studentperspektiv



Vilka är vi?

Buster Odlander

26 år

Jägmästarprogrammet inriktning 
Skogsindustriell ekonomi år 4

Civilekonom

Studentkårsordförande 2012 Anna Ahlgren
23 år
Jägmästarprogrammet inriktning 
Skogsindustriell ekonomi år 4
Studierådsordförande 2011



En utbildning för flera olika yrkesroller

SLU
Skogsindustri

Skogsbolag

Universitet

Övrigt 
näringsliv

Myndighet



SLU

”Vill du arbeta som expert, koordinator eller ledare 
inom skogsnäringen eller med att förvalta miljö och 
naturresurser i Sverige eller utomlands? Då ska du 
givetvis bli jägmästare.”  

SPETSKOMPETENS



Påverkan

SLU
Skogsindustri

Skogsbolag

Universitet

Övrigt 
näringsliv

Myndighet



Profilering

SLU
Skogsindustri

Skogsbolag

Universitet

Övrigt 
näringsliv

Myndighet



Matchning?

Professionell rekrytering

Urval på merit snarare än ort eller kontakt
Respektfullt bemötande

Attraktiva sommarpraktiker med 
utvecklingsmöjligheter

Skapa hälsosam konkurrens


