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Vi tycker om skog – men kan inget 
 

Överläggningsämnet vid skogsavdelningens sammankomst den 8 september 2016 var 

”Allmänheten, skogen och skogsbruket”. Mötet var uppdelat i två delar.  

 

Den ena handlade om kommunikation om skog. Här var huvudbudskapet att skogen är en 

del av vår svenska folksjäl. Att svenskarna tycker om att gå i skogen men att våra kunskaper 

om skogsbruk och skogsindustri är mycket låga eller obefintliga. Unga, urbana människor 

tänker aldrig på skog.  

 

Den andra delen handlade om skogen och de nya svenskarna. Här var budskapet att många 

som kommer till Sverige nog skulle kunna tänka sig att arbeta i skogen. Men de har svårt att 

få jobb, skogsvårdsföretagen, som kanske är de mest näraliggande arbetsgivarna, anställer 

hellre personer direkt från utlandet via sina egna kanaler. 
 

Svenskarnas bild av skogen är kluven, inledde Cecilia Boman och Åsa Bihl från Svensk 

Skogskommunikation AB. Det är ett nybildat företag inom Skogsindustrierna och man har nyligen 

genomfört en studie kring svenskarnas syn på skogen.  

 

De inledde med att presentera resultaten från en av delstudierna, det var en s.k. semiotisk studie, där man 

sett hur skogen beskrivs i populärkulturen – i TV, på film och i tidningar. Den bilden är väldigt kluven, sade 

Åsa Bihl. Skogen är både liv och död. Både gott och ont. Den är nyckfull och oförutsägbar. Går man vilse 

kan man dö. Här finns mytiska väsen, troll, John Bauers älvor och rumpnissar.  

 

Men det finns en positiv bild också, fortsatte hon: Skogen ger, här kan man sporta, njuta av naturen, plocka 

bär och svamp. Ja, skogen beskrivs till och med som ett tempel. Skogen är djupt rotad i folksjälen. Skogen 

är en del av vår identitet och vårt ursprung. Vi är stolta över vår skog, fortsatte hon.  

 

Skog är ofta bakgrund i annonser i dag, sade hon och exemplifierade med reklam från oljebolaget Preem 

och klädmärket Gudrun Sjödén. Skogen ska förmedla en känsla av naturligt och ursprungligt. Men bilderna 

i reklamen visar nästan alltid vanliga, brukade skogar.  

 

– Det är kulturskogar som ska ge ett sken av att vara urskogar – så egentligen är det ”lurskogar”, sade hon.  
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Det finns en positiv bild av skogsbruk i populärkulturen, menade hon. Den står för nostalgi och miljövänlig 

livsstil. Skog som går i arv från generation till generation. Men det finns också en negativ bild. De som 

avverkar skog är hänsynslösa, busar och maffia. Profiten går före allt.  

 

Projektet har också arbetat med djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter, fortsatte Cecilia Boman och 

sammanfattade resultaten med ett kort: ”skogens enda betydelse för folk i allmänhet är kopplad till 

rekreation. Att plocka bär och svamp. Rasta hunden. Det handlar mycket om den skog som är närmast 

husknuten.  

 

Men kunskaperna om skog och skogsindustri är dåliga eller obefintliga, sade hon och radade upp ett antal 

exempel 

 Skogen är en icke-fråga för dem som bor i städerna. Unga, urbana människor kan inte ens definiera 

vad en skog är och de tänker aldrig på skog.  

 Kopplingen skog, miljö och klimat görs överhuvudtaget inte. Uppenbarligen har ingen berättat det 

på ett sätt som folk tar till sig.  

 Det verkar inte finnas någon koppling mellan skog och träprodukter hos allmänheten.  

 Skogsindustri vet man inte vad det är; dessutom har ordet industri i sig en negativ klang.  

 Ord som kolsänka, bioekonomi, biobränslen och fossila bränslen har man ingen susning om vad de 

betyder.  

 

Intressant nog verkar ordet dock kalhygge inte vara så negativt som man tror i branschen, menade hon. 

Hyggen beskrivs i blogosfären ofta i naturromantiska former, som en plats där det blommar och där man 

åka skidor.  

 

Hur ska man då få ut information och kunskaper om skog? Här inledde de gemensamt med att beskriva det 

moderna medielandskapet. Det finns i dag så många olika informationsalternativ så vi blir allt duktigare på 

att värja oss. Vi blir som igelkottar och sticker ut taggarna när någon försöker informera oss. Dessutom 

lever de flesta i dag i en ”filterbubbla”. Vi har bara kontakt med personer som tycker som vi. Och sociala 

medier räknar ut vilken information vi vill ha och skickar oss bara den, vi får aldrig några motbilder. 

 

Cecilia Boman och Åsa Bihl avslutade med några konkreta råd och tips för ett fortsatt arbete med 

kommunikation om skog och skogsindustri: 

 Skogen måste gestaltas modernt och urbant. Skogen måste in i staden. 

 Förflytta egenintresset till ett allmänintresse. 

 I den digitala miljön måste man beröra och engagera för att intressera. Kalla siffor är ointressanta. 

 Lär känna din målgrupp. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor.  

 Tänk på språket. Använd inte konstiga ord. Allmänheten är inte experter. 

 Utgå från att allmänheten är oupplyst och okunnig – men positiv till skog.  

 

 

Ghassan Sulaiman vill gärna arbeta med skog, men … 
 

Vi har på senare år drivit ett antal projekt för att få människor i arbete i skogen, berättade Kajsa Häringe 

Frisberg, projektledare vid Skogsstyrelsens distrikt Uppsala-Västmanland. Det var först Gröna jobb 

tillsammans med AMS. Då engagerades långtidsarbetslösa som framförallt inventerade forn- och 

kulturlämningar i skogarna. Skogsstyrelsen har också arbetat med Grön rehabilitering av 

långtidssjukskrivna.  

 

Därefter berättade Kajsa om ett projekt för att få ut nyanlända till Sverige i skogen. Man valde ut 40 

personer i Uppsala län och 40 i Västmanlands. Ingen av dem hade erfarenhet av skog, men många hade 

tidigare arbetat med jordbruk. De utvalda fick först ett par veckors introduktion till den svenska skogen. Det 

var studiebesök i skog, på avverkningar och på skogsindustrier. Därefter valdes 20 personer per län som 

fick fortsätta med fem månaders utbildning, med plantering, röjning och arbete med motorsåg. Det 

avslutades med en sexmånaders praktikanställning på Skogsstyrelsen; halvtid skogsjobb och halvtid 
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utbildning i svenska, avslutade Kajsa och lämnade över till Ghassan Sulaiman, en av dem som deltog i 

Skogsstyrelsens projekt.  

 

– Jag kom till Sverige från Syrien för 2,5 år sedan, inledde han på god svenska. Jag har lärt mig mycket om 

Sverige under det här projektet. Om djur och natur. Och om historia, framförallt genom arbetet med 

fornlämningar.  

 

– Vi var 18 personer som deltog från Uppsala län, sade han. Vi kom från olika länder, hade olika religioner 

och olika hudfärg. Det är fantastiskt att vi kunde samarbeta så bra och hjälpa varandra, när vi inte kan det i 

våra hemländer!  

 

Hur ser ni nyinflyttade på skogen, frågade någon. Och hans svar var att de flesta nog inte alls tänker på 

skog. Många kommer från länder där det överhuvudtaget inte finns någon skog. Däremot har många 

tidigare arbetat med jordbruk, så viss koppling finns det i alla fall.  

 

Samtidigt sade han att många nya svenskar inser att skogen är viktig för Sverige, man ser det lite som 

Sveriges olja eller Sveriges diamanter. Många hoppas därför på jobb i skogen.  

 

”Jag skulle själv gärna arbeta med skog”, sade han, men bilden mörknade när någon frågade hur många av 

hans kurskamrater från projektet som arbetar med skog i dag. ”Ingen”, blev det korta svaret. 

Skogsvårdsföretagen, som kanske är den mest näraliggande arbetsgivaren för nya svenskar, anställer hellre 

arbetskraft direkt från utlandet via sina etablerade kanaler, kompletterade någon från publiken.  

 

Ghassan Sulaiman avslutade med en naturromantisk betraktelse, som kunde ha gjorts av vilken svensk som 

helst: ”Skogen och naturen är våra bästa vänner. Jag garanterar, träden kommer aldrig att missförstå dig. Ta 

en promenad i närmaste skog. Känn lugn och ro”. 

 

Några nedslag från den avslutande diskussionen:  

 Hur spräcker jag min egen informationsbubbla? undrade någon 

 Skogen i Skolan har gjort ett jättebra jobb 

 Lärarna är en viktig grupp – men det är svårare att få ut skolklasser i naturen i dag 

 Behöver allmänheten veta så mycket om skog? Det kanske räcker med ett enda enkelt budskap: 

skog är bra!  

 Okey att allmänheten är positiv till skog – men innebär det automatiskt att man är positiv till 

skogsbruk?  

 


