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Sverige har en framgångsrik skogssektor och trots att vi har mindre än en procent av världens skogstillgångar 
är vårt land en ledande exportör av trä- och fiberprodukter. Om vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga be-
höver vi en bred och kompetent rekryteringsbas, både för utvecklingen av skogsbruket och för framtagandet 
av innovativa produkter och arbetssätt. Akademisk kunskap inklusive forskning är ytterst viktigt men det 
är också synnerligen nödvändigt att rätt kunskap implementeras inom näringen.

KSLA tillsatte år 2013 Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning inom skogsnäringen efter-
som vi inom akademien oroade oss för att kvaliteten på vissa av de strategiskt viktiga utbildningarna, till 
exempel inom skogsteknik och virkeslära, var bristfällig. Det fanns även en oro för det generellt minskande  
intresset avseende naturvetenskapliga utbildningar, vilket även omfattar utbildningar som relaterar till de 
areella näringarna.

Arbetsgruppens slutsats var att kompetensförsörjningsbehovet inom skogsnäringen avser flera delar; 
såsom företags- och andra ledare med akademisk utbildning, skogsentreprenörer, skogsarbetare, enskilda 
skogsägare och så vidare. Utformningen av kompetensen måste tillgodose dagens behov men också beho-
ven i framtiden, speciellt med tanke på en kommande bioekonomi där skogens biomaterial förväntas få en 
viktig roll.

Kompetensbehovet och utbildningarna behöver alltså analyseras och utvecklas i samråd med näringen 
utifrån både relevans och kvalitet. En analys bör omfatta historia och nutid samt inte minst resonemang om 
en möjlig framtid. Studien som beskrivs i denna skrift bidrar till att öka förståelsen bakom utvecklingen av 
dagens utbildningar – den vill få oss att lyfta blicken och genom detta skapa en konstruktiv diskussion om 
vad som behöver bevaras, utvecklas eller tas bort.

Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) initierade denna studie också med 
avsikten att konkret hjälpa till att förstärka och utveckla de skogsakademiska utbildningarna vid universite-
tet. Författaren är Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Han har i över 20 år forskat 
om hur idéer om skogs- och jordbruk förändrats över tid och hur detta har samspelat med omvandlingar av 
samhälle och miljö. Med de areella vetenskapernas roll i fokus har han undersökt vilka syften forskningen 
försökt svara mot, hur institutioner växt fram, hur forskningen tillämpats, vilka konflikter det lett till, samt 
hur allt detta speglar större samhälleliga och kulturella förskjutningar. Under senare tid har Mårald genom 
forskningsprogrammet Future Forests bedrivit tvär- och transdisciplinär forskning för att undersöka hur 
aktörer på den skogliga arenan gemensamt kan hantera större samhällsutmaningar i nutiden och i framti-
den. För närvarande leder han forskningsprojektet ”Att ta ner himlen på jorden”, som undersöker hur den 
abstrakta, globala och tidsöverskridande klimatfrågan med hjälp av skogen kan göras konkret här och nu i 
lokala sammanhang för att möjliggöra meningsfulla sätt att agera för att möta den väntade omställningen.

Under 2017 bildade KSLA ett utskott med fokus på ungdomar. De unga praktiker och akademiker som 
genom detta engageras i KSLA:s arbete ägnar sig bland annat åt att utforska och utveckla frågeställningar 
kring samtidens och framtidens utmaningar inom KSLA:s verksamhetsområden och utskottet har identi-
fierat kompetensförsörjning till de gröna näringarna som en av nyckelfrågorna. Denna skrift pekar bland 
annat på att vi i framtiden kommer att se nya yrkesroller öppna sig och nya kompetensbehov uppdagas för 
skogsakademiker, vilket innebär att den traditionella skogliga utbildningen kanske inte är tillfyllest länge 
till. Det är en problematik att ta med i utskottets och KSLA:s fortsatta arbete kring utbildningsfrågor och 
attraktionskraft för de gröna näringarna.

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd

Företal
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Förord

Projektet bakom denna studie – Future Education – genomfördes läsåret 2017–2018 inom ramen för Sveriges 
lantbruksuniversitets framtidsplattform Future Forests och på uppdrag av fakulteten för skogsvetenskap. 
Inom projektet har jag hela tiden haft ett nära samarbete med Annika Nordin. I projektgruppen har också 
ingått Anders Alanärä, Linda Gruffman och Annika Mossing, vilka har haft stor betydelse för studiens 
inriktning, upplägg och genomförande.

En central del i undersökningen är tre framtidsinriktade workshopar. Malin von Essen planerade och faci-
literade workshoparna på ett utmärkt sätt. Medverkande vid den första workshopen med SLU-studenter var 
Carl Alwehammar, Linda Bertholdsson, Mathilda Bertils, Emil Bryntorp, Oscar Garli, Maria Jägerborg, 
Johannes Larsson, Linnea Larsson, Anna Gebre-Mehdin och Lo Persson. Vid den andra workshopen 
medverkade representanter för potentiella arbetsgivare: Anders Enetjärn, Linda Eriksson, Olle Forshed, 
Charlotte Jönsson, Xavier de Maupeou, Thomas Nyström, Dan Rydberg, Hanna Triumf, Mats Sandgren, 
Erik Sjöberg, Marie Wickberg och Jan Åhlund. Slutligen, den tredje workshopen genomfördes med lärare 
från de olika institutionerna på skogsfakulteten: Tommy Abrahamsson, Urban Bergsten, Jonas Bohlin, Vilis 
Brukas, Ola Carlén, Malin Elfstrand, Göran Ericsson, Emma Holmström, Therese Löfroth och Tommy 
Mörling. Tack till er alla.

En annan viktig del av studien består av intervjuer med personer som har lång och bred erfarenhet inom det 
skogliga samhällsområdet och som företräder såväl offentlig sektor som skogsbolag, skogsägarrörelsen samt 
forskning och undervisning. Ett tack till Elisabet Salander Björklund, Katarina Eckerberg, Pelle Gemmel, 
Lars-Erik Liljelund, Maria Norrfalk, Karin Perers, Mats Sandgren och Monika Stridsman.

Slutligen ett stort tack till Jan-Erik Hällgren som läst och kommenterat utkastet till det färdiga manuset 
samt Ylva Nordin för sättning av manuset och layout av figurer.

Eventuella felaktigheter eller missuppfattningar är självklart mitt ansvar. Om något uppfattas som tillspetsat 
är det emellertid som det ska vara. Avsikten med denna studie är nämligen inte bara att redogöra för fakta 
och övergripande trender. Det är också ett underlag för att belysa problem och möjligheter för att förnya det 
skogsakademiska området. Följaktligen är studien medvetet skriven för att väcka frågor och skapa vidare 
diskussioner inom SLU, bland yrkesverksamma skogsakademiker och inom hela den skogliga samhällsare-
nan och samhället i övrigt.

Umeå den 13 augusti 2018

Erland Mårald

Framtidens skogsakademiker 
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Introduktion

Under andra hälften av 1800-talet och tidigt 1900-
tal formades flera av dagens professioner inom natur-
resurs- och markanvändningshantering. Yrken som 
agronomer, geologer och jägmästare utvecklades i 
ett samspel mellan staten, det privata näringslivet 
samt vetenskapliga och tekniska institutioner för att 
kartlägga, nyttiggöra och hushålla med naturresur-
ser i syfte att bistå den industriella omvandlingen 
(Eriksson 1978). I Sverige etablerades ett akade-
miskt och yrkesinriktat högskolesystem, däribland 
de kungliga lantbruks-, skogs- och veterinärhög-
skolorna, för att lära ut kompetenser som samman-
länkade vetenskaplig teori med såväl tekniskt och 
praktiskt kunnande som förmåga att omsätta detta i 
samhällsförändrande åtgärder.

Även idag formas och omformas den skogs-
akademiska professionen i en växelverkan mellan 
utbildning, vetenskap, samhälleliga målsättningar, 
näringens behov och praktisk yrkesutövning. Skogs-
akademisk utbildning kan inte förstås utan att ta 
hänsyn till detta vidare historiska och samhälleliga 
sammanhang med framväxta institutioner, kunska-
per, relationer, mål, förfaranden och tankesätt. Detta 
har byggt upp traditioner och institutioner som är en 
förutsättning för stabilitet och inomprofessionell ut-
veckling men likaså ett stigberoende som kan vara 
ett hinder för nytänkande och nödvändig förändring 
för att utveckla professionens framtida relevans.

Inte heller dagens skogsakademiska professioner 
kan tas för givna i framtiden, i alla fall inte i den 
form som de har just nu. För att hantera denna ut-
maning är det viktigt att analysera vad i den skogs-
akademiska kompetensen som kan behöva bevaras, 
vad som kan behöva utvecklas eller vad som kan be-
höva omdanas i grunden. Inställningen till föränd-
ring är emellertid ofta ambivalent. Förenklat går det 
att säga att alla är för förändring, men få är villiga 
att förändras. Likaså är det notoriskt svårt att före-
ställa sig förändring i förväg. Även om många inser 
att ny teknik, miljöförändringar eller samhällsför-
skjutningar kommer att få stora konsekvenser, är det 
svårt att förutse hur detta kan få vidare inverkan 

på sådant som samhälleliga relationer, ekonomiska 
mönster, tänkande och beteenden. Det paradoxala är 
att i efterhand är det svårt att förstå att man tidigare 
kunde ta något för givet som sedan i grunden om-
skapats. Det räcker att gå tillbaka 50–60 år i tiden 
då kvinnliga skogsakademiker sågs som en omöjlig-
het. Idag tar vi det istället för självklart att det ska 
vara jämställt inom den skogliga arenan, och är det 
inte det så är det ett problem som måste åtgärdas. 

Syfte
Avsikten med föreliggande studie är att undersöka 
de svenska skogsakademiska utbildningarnas his-
toria, framtid och nutida utmaningar för att däri-
genom tydliggöra problem och möjligheter samt al-
ternativa vägval och lösningar för att hantera dessa. 
Frågor som granskas är: Vad är det för traditioner 
och tankesätt som format dagens skogsakademiska 
utbildningar? På vilket sätt har olika förändrings-
drivkrafter ändrat förutsättningarna och hur kan 
dessa komma att förvandlas framgent? Vilka möjliga 
eller önskvärda yrkesroller och kompetenser behö-
ver framtidens skogsakademiker? Vad är egentligen 
den nuvarande skogsakademiska kärnkompetensen? 
Och slutligen: Vad behöver göras idag för att han-
tera problem och ta vara på möjligheter inom skogs-
akademisk utbildning? 

En utgångspunkt för denna undersökning är 
att möjligheten att besvara sådana frågor bäst görs 
om blicken lyfts från där man just nu råkar befinna 
sig i tid och rum. Alltså kommer inte denna studie 
fördjupa sig närmare i nuvarande programplaner, 
kursinnehåll, pedagogiska modeller eller beman-
ningssituationer. Avsikten är istället försöka öppna 
upp olika perspektiv och möjlighetshorisonter som 
kan bidra till en konstruktiv diskussion bland in-
blandade i skogsakademiska utbildningar och inom 
yrkesområdet i stort rörande grundläggande syn-
sätt, strategiska frågor och alternativa handlings- 
vägar. Många av frågorna är generella och kan där-
för vara intressanta även för andra yrkesområden 
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inom de gröna näringarna. Då studien har tillkom-
mit på uppdrag från fakulteten för skogsvetenskap 
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är avsikten 
också att denna studie konkret ska kunna hjälpa till 
att förstärka och utveckla deras skogsakademiska 
utbildningar. Därför avslutas undersökningen med 
en ”idéram” som diskuterar olika alternativ och möj-
liga åtgärder samt konsekvenser av dessa. Detta är 
alltså ett diskussionsunderlag, som sedan kan utgöra 
stöd för utvecklingsarbete inom fakulteten via sed-
vanliga kollegiala processer och beslutsvägar.

Teoretiska perspektiv 
Ett tema i studien är vad som utgör och avgränsar 
den skogsakademiska professionen. För att belysa 
detta utgår undersökningen från ett professions-
teoretiskt perspektiv. Sociologen Thomas Brante 
menar att vetenskap är en viktig del i formandet 
av moderna professioner. En profession innehåller 
alltså både teori och praktik och dessa hålls samman 
av en gemensam professionell tankestil och världs-
bild. Brante benämner detta ”ontologisk modell”, det 
vill säga ett visst sätt att se på kausalsamband för 
vad som orsakar vad, och vad som bör göras för att 
hantera detta (Brante 2014).

Överfört på de skogsakademiska professionerna 
finns en särskild uppfattning om vad som är relevan-
ta kunskaper och förklaringsmodeller, vad och vilka 
som utgör skogssektorn, vad som är problem och 
lösningar samt hur teoretisk kunskap kan omvandlas 
till praktisk handling för att uppnå vissa eftersträ-
vansvärda samhälleliga värden. Utbildning spelar 
här en viktig roll för att koppla samman vetenskap 
och yrkespraktik och för att skola in kommande 
utövare inom det aktuella samhällsområdet och 
dess ontologiska modell. I takt med att den skogliga 
samhällsarenan expanderat med fler samhällsmål, 
intressen, perspektiv och aktörer, har andra profes-
sioner med andra förståelseramar utmanat den tra-
ditionella skogsakademiska modellen. Detta har lett 
till både samarbeten och konflikter, något som också 
påverkat de skogsakademiska utbildningarna.

Professioner och yrkesutbildning utgör således 
en del i ett större föränderligt samhällssystem. För 
att klarlägga kontinuitet och förändring i detta sys-
tem utgår studien från en flernivåanalytisk modell 
(Geels 2002, Geels & Schot 2007), som undersöker 
förändringar som ett resultat av samspelet mellan tre 
olika nivåer (Figur 1).

I modellen benämns den första Landskapsnivån 
och består av övergripande förändringsdrivkrafter 
kopplade till omställningar rörande demografi, pro-
duktionssystem, energiförsörjning, hållbarhet, sam-
hällsstyrning och marknad. Hit hör även ändringar 
av kulturella värderingar och omvandlingar av den 
fysiska miljön, såsom klimatförändring.

Därnäst kommer Regimnivån, som utgörs av den 
dominerande strukturen och institutioner inom ett 
samhällsområde. Här ingår erfarenhetsmässiga tra-
ditioner, etablerade praktiker, utvecklad kunskap, 
lagar och en ontologisk modell som en viss sektor 
med ingående aktörer delar. Denna nivå betonar in-
stitutionella faktorer som upprätthåller en samhälls-
sfärs stigberoende karaktär, det vill säga en tendens 
att följa i upptrampade spår och tankesätt samt en 
tröghet.

Slutligen Nischnivån, som består av mindre nät-
verk av aktörer som arbetar för att etablera inno-
vationer, nya relationer eller alternativa perspektiv. 
Så länge den dominerande regimen är stabil har 
alternativa synsätt liten möjlighet att få genomslag. 
Innovation sker istället utifrån redan uppdragna 
utvecklingslinjer inom regimen. Men med för-
ändringar på landskapsnivå sätts tryck på regimen, 
vilket kan öppna upp möjligheter för aktörer med 
alternativa förhållningssätt på nischnivån. Det krävs 
dock mycket för att bryta ned den dominerande re-
gimens tröghet, där ingående aktörer så långt som 
möjligt fogar sig till yttre förändringar och nya 
perspektiv genom anpassningar eller inkorporering 
utan att den grundläggande sammanhållningen och 
den gemensamma ontologiska modellen rubbas.

Överfört på denna studie motsvarar regimen 
den etablerade skogssektorn med aktörer inom 
statliga myndigheter, skogsägarrörelse, närings-
liv och universitet med en gemensam ontologisk 
modell. Pågående förändringar på landskapsnivå 
ställer emellertid nya frågor som utmanar den rå-
dande skogliga regimen, vilket kan öppna upp för 
nytänkande och innovation bland annat inom den 
skogsakademiska utbildningen. Genom att anläg-
ga ett flernivåanalytiskt perspektiv går det således 
att samtidigt undersöka stabiliserande processer 
på regimnivån, destabiliserande förändringar på 
landskapsnivån och framväxten av nya teknologier, 
kompetenser och tankesätt på nischnivån. Frågan 
är alltså om dagens skogliga regim, inklusive skogs-
akademiska utbildningar, kan hantera pågående och 
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framtida förändringsdrivkrafter inom den etablera-
de ramen. Kanske alternativa synsätt, kunskaper och 
kompetenser kan komma att infogas i de rådande 
skogsakademiska utbildningarna eller kommer må-
hända helt nya former av skogliga universitetsutbild-
ningar att skapas?

Studiens genomförande och upplägg
För att öppna upp samtidens utmaningar mot his-
torien och framtiden tillämpar denna studie ett 
tidsöverskridande – ett transtemporalt – perspektiv 
(Mårald et al. 2017). Det särskilda med det trans-
temporala perspektivet är att det bryter med det do-
minerande linjära och progressiva sättet att förhålla 
sig till tiden vid beslutssituationer.

Vanligtvis ses historien som något passerat och 
nutiden som en språngbräda mot en ljusare framtid 
(Scott 1998). Detta resulterar i en kamp om vems 
framtidsbild som är mest legitim och således vem 

Figur 1: En flernivåanalys förtydligar tre sammanlänkade processer. 
Landskapsnivån beskriver förändringsdrivkrafter som demografi, marknad, energiförsörjning, hållbarhet, samhällsstyrning, värdeförskjut-
ningar och omvandlingar av den fysiska miljön.
Regimnivån visar på ett kluster av dominerande aktörer, institutioner och tankesätt inom en viss samhällssfär.
Nischnivån illustrerar alternativa förståelseramar, lösningar och värderingar som försöker få uppmärksamhet och genomslag på regim-
nivån.
Normalt kan regimnivån hantera förändringar på landskaps- och nischnivåerna genom mindre anpassningar. Ibland kan dock större och 
växelspelande förändringar på landskaps- och nischnivåerna leda till att regimen utmanas, så att den ändrar riktning eller rent av ersätts av 
en ny regim.

som ska få bestämma vad som ska göras i nuet för 
att realisera just denna framtid (Brown & Rappert 
2017).

Utgångspunkten här är istället att beslut alltid 
tas i nutid men under ständig inverkan av fortsatt 
verksamma historiska processer och av flera olika 
möjliga, önskvärda och legitima perspektiv på fram-
tiden. Det innebär att välgrundade och välavvägda 
beslut i nutiden är det sista steget i en allsidig analys 
av historien och av olika framtider. Detta perspek-
tiv bäddar för samtida beslut med fler möjligheter 
och bättre förankring. På samma sätt består denna 
studie av tre undersökande delar som är disponerad 
i ordningen historia, framtid och nutid. 

Den första historiska delen undersöker utveck-
lingen av svensk skogsakademisk utbildning från 
tidigt 1900-tal fram till idag. Det är inte någon 
fullständig historieskrivning. Genom att granska ett 
antal teman i utbildningarnas utveckling och för-
ändrade omvärldsfaktorer, försöker denna del lyfta 

Förändrings-
drivkrafter på 
landskapsnivå

Regimnivå, 
stigberoende 
utveckling

Nischnivå, 
alternativa 
synsätt och 
lösningar

Förändring över tid
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fram både vad som varit genomgående drag vad gäl-
ler målsättningar, upplägg och samverkan med det 
skogliga samhällsområdet samt vad som förändrats. 
Därigenom ger denna del perspektiv på nuvarande 
stigberoenden, pågående förskjutningar och tydlig-
gör därmed dagens situation. Undersökningen utgår 
från utredningar, förarbeten, styrdokument och ut-
bildningsplaner. Resultat och frågor från denna del 
används sedan för att sätta upp den framtidsinrik-
tade undersökningen.

Den andra delen är en framtidsinriktad under-
sökning för att öppna den rådande utbildningen mot 
olika möjliga och önskvärda yrkesroller och kom-
petenser. Undersökningen bestod av tre workshopar 
som genomfördes i januari och februari 2018 under 
ledning av den professionella facilitatorn Malin von 
Essen. Den första workshopen gjordes med repre-
sentanter för studenter på dagens utbildningar, den 
andra med dessa studenters potentiella arbetsgivare 
och den sista med lärarkollegiet vid fakulteten för 
skogsvetenskap, SLU. Varje workshop hade mellan 
tio och tolv personer med en bred representation 
inom varje kategori av deltagare.1

Alla tre workshopar hade samma upplägg för att 
möjliggöra jämförelser mellan de olika grupperna: 
en gemensam trendspaning, ett grupparbete kring 
framtida yrkesroller och kompetenser, samt en av-
slutande diskussion om vad resultaten från work-
shopen kan medföra för dagens skogsakademiska 
utbildningar. Resultaten från trendspaningarna, 
grupparbetena och diskussionerna dokumenterades 
genom anteckningar och figurer. Resultat och frå-
gor från denna del (och även från den historiska) 
användes sedan för att sätta upp den nutidsinriktade 
undersökningen.

1. I studenternas workshop deltog tio studenter, varav sju från olika årskurser på jägmästarprogrammet, två från skogsmästarprogram-
met och en forskarstuderande. I arbetsgivarnas workshop deltog tolv personer representerande WWF, SCA, Swedbank, Göteborgs stad, 
Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, Sveaskog, Holmen, Länsstyrelsen Jämtland, Enetjärn natur, Metria och Mellanskog. I lärarkollegiets 
workshop deltog tio lärare representerande varje institution på skogsfakulteten och Skogsmästarskolan.

Den tredje delen har fokus på nutiden och på 
vad som utgör det centrala och samlande för det 
nuvarande skogsakademiska kunnandet. Vidare 
handlar denna del om vad som borde göras idag för 
att åtgärda problem och ta vara på möjligheter inom 
skogsakademisk utbildning. Denna undersökning 
genomfördes genom intervjuer med personer som 
har omfattande erfarenhet och djup kunskap inom 
det skogliga samhällsområdet. Intervjupersonerna 
har eller har haft ledande positioner inom offentlig 
sektor, skogsföretag, skogsägarrörelsen och forsk-
ning, och har därmed god inblick i hur den nuva-
rande skogssektorn fungerar, dess kompetensbehov 
och hur den samspelar med andra samhällsdelar. 
Intervjuerna spelades in.

Avslutningsvis, efter de tre undersökande de-
larna, kommer idéramen. Denna del är mer resone-
rande och här dras trådar och slutsatser från de tre 
föregående delarna samman och diskuteras. Denna 
sammanställning resulterar emellertid inte i bara en 
möjlig handlingsväg. Det finns alltid flera välgrun-
dade och berättigade sätt att hantera en situation. 
Därför presenteras ett antal olika alternativa hand-
lingsvägar och möjliga åtgärder samt deras möjliga 
konsekvenser. För att visa på bredden spänner dessa 
alternativ från mer adaptiva (små stegvisa justering-
ar inom etablerade ramar) till mer transformativa 
(många olika förändringar både inom och utanför 
nuvarande ramar) åtgärdsvägar. Utifrån detta görs 
slutligen ett försök att föreslå vad som bör bevaras 
inom skogsakademisk utbildning, vad som bör ut-
vecklas och vad som bör göras om i grunden. Hela 
undersökningen avslutas med några övergripande 
frågor som kan utgöra en utgångspunkt i fortsatt 
förändringsarbete.
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Inledning
En bra början för att undersöka ”framtidens skogs-
akademiker” är att gå tillbaka i historien och grans-
ka hur dessa utbildningar etablerats och förändrats. 
I Sverige brukar startåret för denna utveckling 
anges som 1828, då Skogsinstitutet inrättades på 
Djurgården för att utbilda jägmästare. Nästa mil-
sten är 1915 när Skogshögskolan slog upp sina 
portar vid Brunnsvikens strand i Stockholm och 
skogsutbildningen blev en del av den högre utbild-
ningen. Slutligen, 1977 fick skogsutbildningarna 
universitetsstatus genom inrättandet av Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Samma år utlokali-
serades Skogshögskolan till Umeå, Uppsala och 
Garpenberg (Mårald & Sténs 2018). Det var då 
som skogsmästarutbildningen i Skinnskatteberg och 
skogsteknikerutbildningen i Garpenberg blev en del 
av den akademiska världen eftersom dessa förlades 
till den nya skogsfakulteten. Under de senaste 40 
åren är de största förändringarna att Garpenberg 
lades ned som utbildningsort och likaså skogstekni-
kerutbildningen, medan Sydsvensk skogsvetenskap 

Skogsakademisk utbildning – historia

i Alnarp istället tillkommit som utbildningsort 
(Hånell et al. 2005). Det går alltså att utläsa en his-
torisk linje i skogsutbildningarnas utveckling, som i 
sin tur är kopplad till skogsbrukets professionalise-
ring och etablerandet av det moderna Skogssverige. 

Riktigt så enkelt är det dock inte. Ser man de 
akademiska skogsutbildningarna isolerat framträ-
der visserligen en kontinuitet, men vidgas blicken 
till det skogliga området i hela dess samhällskontext 
uppträder betydande förändringar rörande skogs-
politik, näringens förändringar, kunskapsutveckling 
och värderingar. Detta kan exemplifieras genom den 
kraftiga ökningen av antalet svenska statliga skogs-
politiska mål (Figur 2).

Medan en skogsakademiker på 1950- och 60-ta-
len behövde hålla tre övergripande samhällsmål för 
skogen i huvudet (hållbar skogshushållning, ökad 
skogsproduktion för att försörja industrin och eko-
nomiskt lönsamt skogsbruk), måste dagens nyexa-
minerade skogsakademiker förhålla sig till närmare 
trettio av staten fastställda samhällsmål för skogen. 

Figur 2. Ökning av explicit nämnda samhällsmål för skogen eller huvudinriktningar i statlig svensk skogslagstiftning från 1850 till 2015. 
Diagrammet är hämtat från Mårald et al. (2017), i sin tur utvecklat från Lindahl et al. (2017). 
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Dessa mål är dessutom betydligt mer mångfacette-
rade med inbyggda målkonflikter, där det förutom 
en rad samhällsekonomiska mål rörande produktion 
finns lika många miljö- och klimatmål och dess-
utom mål för kulturella och sociala värden. Även 
det praktiska skogsbruket har blivit mer mång- 
sidigt. På 1950- och 60-talen gällde det att optimera 
en bestämd form av skogsbruk (trakthyggesbru-
ket), nu strävar skogspolitiken mot ett variations-
rikt skogsbruk. Nya tekniska lösningar har idag 
också öppnat för oprövade möjligheter att skräd-
darsy brukningsmetoder efter lokala förhållanden 
och efter olika målsättningar, såväl samhällets som 
enskilda skogsägares. Frågan är om de skogsaka- 
demiska utbildningarna förändrats i motsvarande 
grad som komplexiteten i de skogliga frågorna och 
om de ger studenterna kunskap, förståelseramar och 
redskap för att möta framtidens utmaningar. 

Syftet med detta historiska kapitel är undersöka 
hur de skogsakademiska utbildningarna förändrats 
från tidigt 1900-tal fram till idag. Framställningen 
är tematisk med fokus på utbildningarnas mål, be-
hörighetskrav, upplägg, innehåll, samverkan och 
tänkt yrkesbana. Före den avslutande sammanfatt-
ningen görs en internationell utblick för att belysa 
hur skogsakademiska utbildningar utvecklats i and-
ra länder.

Huvudinriktning och utbildningsmål
I 1908 års betänkande angående skogsundervisning-
ens organisation, som låg till grund för inrättandet 
av Skogshögskolan 1915, konstaterades att Sverige 
behövde ”en verklig skogshögskola” till skillnad från 
den, enligt utredarna, bristfälliga skogsutbildning 
som dittills funnits.

Vad kännetecknade då en ”verklig” skogshögsko-
la? Det var förmågan att förena vetenskaplig teori 
med skoglig praktik genom att lära studenterna att 
utveckla teoretiska insikter till praktiska åtgärder 
anpassade efter landets olika naturförutsättning-
ar. Därför måste den högre skogliga utbildningen 
ge ”en så god teoretisk underbyggnad, att de fullt 
kunna följa den tankegång, som ligger till grund 
för deras tankesätt” (Betänkande angående ända-
målsenligt ordnande af skogsundervisningen, 1908, 
s. 44). Därför var det avgörande att ”den teoretiska 
undervisningen – d.v.s. den genom föreläsningar, de-
monstrationer å lärosalen och i skogen meddelade – 

blir verkligt grundlig och omfattande” (Betänkande..., 
1908, s. 53).

”Samspelet mellan teori och praktik”, som det 
uttrycktes i en utredning från 1960 (SOU 1960:17, 
s. 90), är en grundtanke som fortsatt att genomsyra 
Skogshögskolans/SLU:s verksamhet. Precis som 
för andra yrken vars högre yrkesutbildningar fick 
sin moderna utformning kring sekelskiftet 1900, 
till exempel läkare och ingenjörer, bygger jägmäs-
tarnas auktoritet på att deras utbildning vilar på en 
vetenskaplig grund och en förmåga att förena två 
kunskapstraditioner: akademisk kunskap och tek-
nisk professionskunskap – know-why och know-how 
(Brown 2003, Sundin 2006). Medan läkarna och 
ingenjörer fick gedigen utbildning i fysiologi och 
patologi, respektive matematik och fysik, grundade 
sig den skogsakademiska utbildningen i de skogs- 
vetenskaper som växt fram under 1700- och 1800- 
talen, det vill säga skogsmätning, skogsskötsel, skogs- 
ekonomi, skogsreglering samt biofysisk kunskap om 
skogen (Dargavel & Johann 2013). Grundläggande 
för alla dessa kunskaper var tillämpad matematik och 
statistik. Trots den teoretiska tyngden i utbildningen 
är emellertid ändamålet för jägmästarutbildningen 
och jägmästaryrket samhälls- och målinriktat, med 
uppgift att åstadkomma förbättring av skogsbruket 
och den skogliga samhällssfären. Jämfört med jäg-
mästarna har skogsmästarutbildningen (och dess 
föregångare) en starkare betoning på det praktiska 
och know-how, men också målsättningen att åstad-
komma faktisk förändring i skogsbruket. 

Jämförs målbeskrivningarna för jägmästar- och 
skogsmästarprogrammen under de senaste fyrtio 
åren går det att se vissa förskjutningar i ordval och 
betoningar. År 1977 var målet för jägmästarpro-
grammet att ”Grundutbildningen skall ge den stu-
derande de kunskaper, den ansvarsmedvetenhet och 
den kritiska skolning som fordras för att förvalta och 
utveckla naturresursen skogen” (Utredning om det 
framtida behovet av jägmästare och skogsmästare, 
1977, s. 14). För skogsmästarutbildningen var upp-
draget ”att bedriva skogsmästarutbildning samt vi-
dareutbildning och fortbildning på skogsbrukets och 
angränsande näringsgrenars område” (Utredning 
om det…, 1977, s. 15). Motsvarande skrivningar 
idag för jägmästarutbildningen är ”Programmets 
syfte är att utbilda jägmästare för olika befattningar 
inom skogssektorn och angränsande områden” 
(Utbildningsplan för jägmästarprogrammet, 2016-
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07-01). För skogsmästarprogrammet är formule-
ringen mer upplysande: ”att utbilda skogsmästare 
och ge studenten en gedigen, yrkesförberedande 
kompetens i ämnet skogshushållning: det hållbara 
nyttjandet av naturresursen skog” (Utbildningsplan 
för skogsmästarprogrammet, 2016-07-01). 

Ett ord som sticker ut i dagens utbildnings-
plan för jägmästarprogrammet är ”skogssektorn”. 
Förutom i syftet för programmet återkommer det 
gång på gång i de särskilda målen för utbildningen. 
En jägmästare ska ”visa insikt i skogssektorns för-
utsättningar, funktion och interaktion med miljön 
och samhället, såväl nationellt som internationellt”. 
Vidare ska en jägmästare ha förmåga att ”identi-
fiera och formulera kvalificerade problem relate-
rade till skogssektorns komplexa system…”, utföra 
”kvalificerade uppgifter inom skogssektorn”, och 
”göra bedömningar av skogssektorns nyttjande…”. 
Problemet är bara att nyckelordet ”skogssektorn” tas 
för givet, likaså beteckningarna ” jägmästare” res-
pektive ”skogsmästare”. För att kunna tillgodogöra 
sig innehållet i programplanerna förutsätts det att 
den potentielle sökande till dessa program har en 
förförståelse av dessa begrepp. Detta framkommer 
särskilt tydligt i skrivningen om examensmålen för 
de två utbildningarna. Med ett cirkelresonemang 
slås det fast: ”För en jägmästarexamen skall stu-
denten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 
för att självständigt arbeta som jägmästare”, och för 
skogsmästarprogrammet är skrivningen exakt den-
samma förutom att det istället står skogsmästare. 

Dagens programplaner genomsyras således av ett 
visst synsätt som är kopplat till en kunskapstradi-
tion och dess förhållande till en avgränsad samhälls-
sfär. Man skulle kunna tro att den mycket starka 
betoningen på ”skogssektorn” i utbildningsplanen 
motsvaras av omfattande, problematiserande och 
vetenskapligt fördjupande kursinslag i program-
innehållet. Rent ytligt framträder dock inte detta, 
utan snarast verkar detta begrepp och dess komplexa 
system att tas som något självklart.

Behörighetskrav och 
studentsammansättning
Skogsinstitutet var den första utbildningsinstitutio-
nen som införde studentexamen som inträdeskrav 
1860, något som sedan bildade mönster för fack-
högskolorna (Dalberg 2018). Eftersom utbildningen 

alltid lagt tonvikt på naturvetenskaplig teori och 
beräkningsförmåga har studentexamen/gymnasial 
utbildning i naturvetenskapliga ämnen (matematik, 
fysik, kemi och biologi) alltid krävts (Foto 1). Under 
senare tid har det funnits möjlighet att komplettera 
annan gymnasieutbildning med ett naturvetenskap-
ligt basår för att bli behörig.

En ren teoretisk utbildning, och sådana förkun-
skaper, har emellertid inte setts som något ideal. 
1908 års betänkande såg tvärtom en stor fara i en 
alltför teoretisk utbildning som ledde till en ”dog-
matisk läggning … af fastställda sanningar”, vilka 
”skogsmännen sedermera under sin praktiska verk-
samhet funnit vara oriktiga eller innehållande en-
dast delar af sanningen” (Betänkande angående 
ändamålsenligt ordnande af skogsundervisningen, 
1908, s. 52). Alltså var det viktigt att även få praktisk 
skolning och erfarenhet, något som en skogsakade-
miker främst kunde tillgodogöra sig före och efter 
utbildningen.

Därför har diskussionen om förkunskapskrav 
under en stor del av 1900-talet fokuserat på praktik 
och skoglig erfarenhet. Här har det också, jämfört 
med de teoretiska behörighetskraven, skett stora 
förändringar. Även om det inte inledningsvis fanns 
något formellt krav på skoglig ”förpraktik”, visade 
erfarenheten att studenter som gick direkt från läro-
verken till Skogshögskolan varken var ”fysiskt eller 
psykiskt” mogna (Betänkande..., 1908). Därför re-
kommenderades frivillig förpraktik samt genomförd 
värnplikt (något som senare blev ett krav).

År 1912 inrättades en obligatorisk årslång för-
beredande kurs förlagd till Garpenbergs kronopark, 
där de blivande jägmästarstudenterna fick praktisk 
övning i fältmätning, milkolning, dikning, väg-
byggnad, stämpling, skytte, sågverkspraktik, kart-
ritning, huggning, flottning, virkessortering m.m. 
(SOU 1935:9). År 1948 minskades denna kurs till 
fyra månader för att göra den totala utbildningstiden 
kortare men samtidigt blev minst åtta månaders för-
praktik obligatorisk (SOU 1947:67, SOU 1960:17).

Vid revideringen av utbildningen 1977 ändra-
des detta så att för studenter som saknade tidigare 
skoglig yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inrät-
tades en fyra månaders praktikperiod som föregicks 
av sex veckors praktikförberedelse (Utredning om 
det framtida behovet av jägmästare och skogsmäs-
tare, 1977, s. 14). Programmet inleddes också med 
en gemensam praktiktermin. Successivt går det att 
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se att betydelsen av praktik har minskat över tid och 
numera finns inget krav på förpraktik (von Bothmer 
et al. 2017).

Under större delen av 1900-talet var jägmästar-
utbildningen en exklusivt manlig elitutbildning. 
Faktum är att Skogshögskolan på 1920-talet till-
sammans med Militärhögskolan var den mest eli-
tistiska utbildningsinstitutionen av alla inom hela 
det svenska akademiska utbildningsväsendet, med 
66 procent av studenter från socialgrupp 1 (Dalberg 
2018). Denna elitistiska prägel kunde också upprätt-
hållas under lång tid eftersom det var en spärrad ut-
bildning med en begränsad antagning. Stegvis sked-
de det en förändring från ett antagningstak på cirka 
20 personer år 1915, 30 st år 1955, 40 st år 1975, 
60 personer år 1985 till idag 80 platser. Genom att 
studentexamen gick från att vara något för ett fåtal 
till att bli en mer allmän gymnasieutbildning under 
efterkrigstiden, utvecklades på 1960-talet ”mass-
universitet” med en bredare socio-ekonomisk bak-
grund bland studenterna. För Skogshögskolans del 

Foto 1: Kramfors AB:s skogschef, jägmästare Eric Ronge, demonstrerar för Skogshögskolans jägmästarkurs utförd björkgallring nära Bosundet 
1924. Som synes var studentmössan något som visade på utbildningens höga status. Vid denna tid var det nämligen ungefär hälften så 
många som årligen tog studentexamen i Sverige jämfört med det antal som idag årligen tar doktorsexamen. Bildkälla: SLU Mediabanken.

blev detta särskilt tydligt genom att den första kvin-
nan antogs till jägmästarprogrammet 1962 och till 
skogsmästarprogrammet 1972 (Genusintegrering 
och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogs-
vetenskap, 2013). Därefter har det skett en succes-
siv ökning av kvinnliga skogliga studenter men i en 
långsam takt.

På SLU som helhet ökade antalet studenter från 
cirka 1  700 utbildningsåret 1977/78 till ungefär 
5 200 året 2007/08. Under hela denna period var 
antalet manliga studenter tämligen konstant, mellan 
1 500 och 2 000, medan antalet kvinnliga studenter 
ökade från 600 till 3 500, och idag alltså utgör en 
klar majoritet (Sveriges nationalatlas 2011, s. 112). 
De skogliga utbildningarna skiljer dock klart ut sig 
från detta mönster, där de kvinnliga studenterna på 
jägmästarprogrammet uppgår enbart till cirka en 
tredjedel och på skogsmästarprogrammet till endast 
cirka 10 procent (von Bothmer et al. 2017). Även om 
ökad jämställdhet tar tid verkar antalet kvinnliga 
studenter på jägmästarprogrammet, efter en ganska 
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snabb ökning på 1980- och 1990-talen, ha fastnat 
på en nivå kring cirka en tredjedel av de studerande.

Under de senaste decennierna har staten ställt 
krav på att högre utbildning ska arbeta för breddad 
rekrytering. Med högt söktryck och spärrat intag 
har detta inte haft någon större inverkan på jägmäs-
tarprogrammet. Men med sjunkande ansöknings-
siffror har skillnaden på förkunskaperna hos de an-
tagna ökat, vilket ger nya pedagogiska utmaningar. 
I kontrast har skogsmästarprogrammet (och dess 
föregångare) från början arbetat med vad som kan 
sägas vara en form av breddad rekrytering. Tanken 
med föregångarna till detta program var att fånga 
upp och fortbilda praktiskt kunniga och studiebegå-
vade skogsarbetare från landsbygd och studieovana 
miljöer för att skapa karriärvägar inom skogsbru-
ket (SOU 1967:38). Förutom att den könsmässiga 
obalansen är ett återkommande tema som man för-
sökt rätta till i de skogsakademiska utbildningarna 
(Genusintegrering… 2013), saknas det statistik rö-
rande andra betydelser av breddad rekrytering (som 
etnisk härkomst, socio-ekonomiska bakgrund och 
uppväxtplats i stad eller landsbygd). Det är dock 
ingen vågad gissning att även beträffande dessa 
kriterier har de som söker sig till jägmästar- eller 
skogsmästarprogrammen en någorlunda homogen 
bakgrund. 

Utbildningens upplägg
På många professionella områden är utbildningen 
viktig för att skapa en gemensam kunskapsgrund, 
identitet och en gemensam världsbild – en ”onto-
logisk modell” (Brante 2014). Detta avspeglar sig 
tydligt i utbildningen av jägmästare, där en grund-
läggande idé har varit att jägmästarprogrammet är 
en breddutbildning som ska utveckla skogliga ge-
neralister som efter examen ska göra nytta i skogs-
näringen. Redan från början lades stor tonvikt på 
en gemensam utbildning i de skogliga ämnena 
och beräkningsförmåga för att ge alla studenter en 
ordentlig bas att ta sig med ut i arbetslivet. Mot 
denna grundbult har det ibland framförts förslag 
om att utbildningen borde kunna vara mer mång-
sidig med möjlighet till specialisering i praktisk eller 
teoretisk riktning. Detta har i princip alltid mötts 
med skepsis som något som strider mot den profes-
sionella självbilden och skogsnäringens krav. Redan 
1947 konstaterade en statlig utredning att det inom 
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Skogshögskolan hittills ”icke funnit sig vilja föreslå 
en differentiering” (SOU 1947:67, s. 163). Trettio 
år senare verkar inte mycket ha hänt. Istället fanns, 
både vid skogsfakulteten och inom skogsindustrin, 
en stor uppslutning bakom ”generalistmodellen”, 
med en ”relativt tung, gemensam del för alla” (Falk 
1976, s. 22). Samma åsikt framkommer i en en-
kät i början av 1990-talet, där de tillfrågade inom 
skogssektorn särskilt uppskattade ”utbildningens 
bredd, dess karaktär av generalistutbildning” (SOU 
1991:101, 149). Men samtidigt konstaterade en veten- 
skaplig expertgrupp ”att jägmästarutbildningen ger 
goda generalister som väl svarar mot det praktiska 
skogsbrukets behov. Men utbildningen är snarare en 
bra yrkesutbildning än en vetenskaplig utbildning i 
akademisk mening” (SOU 1991:101, s. 152). 

En motvikt till idén om en breddutbildning 
har just varit kraven på akademisk fördjupning. 
Skogsvetenskapen fick ett sent akademiskt erkän-
nande. Jämfört med införandet av teknologie dok-
torsgrad 1927 och agronomie doktorsgrad 1942, 
inrättades den skogliga doktorsgraden först 1950 
och den första skogliga doktorn examinerades 1957 
(Björck 1992; von Bothmer et al. 2017). Den skog-
liga doktorsgraden innebar att jägmästarutbildning-
en blev en forskningsförberedande utbildning, vilket 
inledningsvis inte verkar ha påverkat utbildningens 
utformning nämnvärt. I ett bredare perspektiv kom 
en ökad externfinansiering av skogsforskningen och 
flytten av Skogshögskolan från Stockholm till Umeå 
och Uppsala 1977 att inverka på forsknings- och 
studiemiljön. Det blev mer fokus på internationell 
vetenskaplig publicering samt ett närmare utbyte 
av personal och akademiska ideal mellan den nya 
skogsfakulteten och Umeå universitet respektive 
Uppsala universitet (Jonsson & Sörlin 2002, Mårald 
& Sténs 2018). I en intern utredning vid skogs- 
fakulteten 1997 såg man under en trettioårsperiod en 
tydlig tyngdpunktsförskjutning från den empiriska 
och tillämpade ”traditionella skogsforskningen” 
mot en mer teoretisk, grundläggande och inom-
vetenskapligt motiverad forskning (Figur 3). 

Trots denna förskjutning vad gäller forskningen 
framgår inte samma förändring vad gäller fakulte-
tens utbildningar. Visserligen reviderades jägmästar- 
utbildningen 1977 så att det efter två års grundut-
bildning blev möjligt att specialisera sig, men argu-
mentet för denna förändring var att möta höjda krav 
på praktiska kompetenser i arbetslivet (Falk 1976). 
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Det mest tydliga försöket att göra skogsutbildningen 
mer akademisk skedde 1996, då jägmästarprogram-
met ersattes av ett Skogsvetarprogram som ledde 
fram till en skoglig magisterexamen. Det nya pro-
grammet lockade dock få sökande och redan 2002 
återinfördes benämningen jägmästarutbildning. 
Även om ambitionen var att denna nygamla utbild-
ning skulle bestå av ett sammanhållet treårigt pro-
gram på grundnivå och flera olika tvååriga program/
utgångar på avancerad nivå, uppfattades det som och 
innebar i mångt och mycket i praktiken en återgång 
till det sammanhållna jägmästarprogram som fanns 
tidigare. Följaktligen konstaterade Högskoleverket 
i en utredning från 2007 att jägmästarutbildningen 
kännetecknades av en ”traditionsbunden och kon-
ventionell undervisningskultur”, som inte gav en 
tillräcklig progression och vetenskaplig fördjupning 
(Högskoleverket 2007, s. 65). För att möta detta har 
fakulteten för skogsvetenskap sedan dess försökt 
hitta en balans mellan generella kunskaper och för-
djupade kunskaper. Den pedagogiska grundtanken i 
dagens jägmästarutbildning är emellertid fortfaran-
de att man ”börjar med bredden”, med obligatoriska 
skogsvetenskapliga grundkurser under de första två 
åren (Utbildningsplan 2016-07-01). Därefter, under 
termin 4–6, finns valbara kurser. På avancerad nivå 
kan de studerande profilera sig ytterligare mot fem 

Figur 3: Tyngdpunktsförskjutning i SLU-skogs forskning från 1965 till 1995 enligt Rosén et al. SLU-skog: Utgångspunkter och framtid för 
den skogsvetenskapliga fakulteten (Skogsvetenskapliga fakulteten, Uppsala 1997), s. 5. Denna akademiska trend inom skogsforskningen 
har kanske förstärkts ytterligare sedan 1995 med ökad publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt har forskningen blivit 
alltmer utmaningsorienterad för att hantera olika angelägna samhällsfrågor, vilket återigen har lett till en mer problemorienterad och till-
lämpad forskning fast på ett annat sätt än 1965. Frågan är dock om fakultetens utbildningar har följt med i dessa växlingar.

olika utgångar, där inte minst ett självständigt ar-
bete motsvarande en termins eller ett läsårs arbete 
ger möjlighet till fördjupning. Men då jägmästar-
programmet, under den hundraårsperiod som denna 
undersökning täcker, utökats från fyra års, via fyra 
och ett halvt års, till dagens femåriga utbildning, 
kan mycket av den ökade valfriheten och fördjup-
ningen förklaras med den längre utbildningstiden 
och minskade praktiken. I övrigt är sig mycket likt.

Innehåll
Hur har då innehållet förändrats? Förenklat kan 
man säga att jägmästarutbildningen haft tre teore-
tiska huvudkomponenter: skogliga ämnen, biofy-
siska ämnen och socio-ekonomiska ämnen, där alla 
tre inriktningar har en tillämpad kvantitativ prägel. 
De skogliga ämnena har stor bredd och täcker in 
allt från teoretisk förståelse av skogen som produk-
tionssystem till teknisk kunskap om skogsskötselns 
olika tillämpningar. Medan de biofysiska ämnena 
inledningsvis benämndes biologi, kemi, fysik, geo-
logi, entomologi, zoologi och klimatologi, ibland 
med förledet ”skoglig”, samlas dessa idag ofta under 
beteckningen ”ekologi”, men ibland med ett för- 
eller efterled som förtydligar vad inriktningen är. 
De socio-ekonomiska ämnena har dels haft en snäv 
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inriktning mot ekonomi, statistik och planering 
som ett direkt led i styrningen av det skogliga pro-
duktionssystemet, dels en något vidare inriktning 
mot offentlig och industriell förvaltning, ledarskap, 
skogslagstiftning och annan relevant lagstiftning 
samt skogspolitik. 

När jägmästarutbildningen inrättades 1915 ut-
gjorde de skogliga ämnena knappt hälften av den 
teoretiska delen av utbildningen, medan de biofysis-
ka uppgick till ungefär en tredjedel och de socioeko-
nomiska upptog återstående del, med bland annat en 
kurs i skogspolitik (SOU 1935:9, s. 54). Därutöver ut- 
gjorde fältstudier, beräkningar och olika praktiska 
tillämpningar en ganska stor del av utbildningen. 
Under efterkrigstiden, som kännetecknades av ratio-
nalisering, mekanisering och omställning av skogs-
bruket, skedde en förstärkning av de skogliga äm-
nena på de andra huvudinriktningarnas bekostnad. 
Samtidigt blev de skogliga ämnena mer integrerade 
med både biofysiska och socioekonomiska kompo-
nenter, fast då inom den produktionsinriktade ra-
men. Något som hamnade i fokus på grund av me-
kaniseringen av skogsbruket var teknisk utveckling 
och tillämpning med mer ingenjörsperspektiv. Det 
moderna välfärdssamhället med starka fackförbund 
och diskussion om arbetsförhållanden innebar också 
ett ökat intresse för arbetsmiljö. Till exempel inrät-
tades ”skoglig arbetslära” i utbildningen, ett ämne 
som innehöll såväl arbetspsykologi som arbetsfysio-
logi, organisation, maskin- och redskapslära, avverk-
ningsteknik och transportteknik (SOU 1960:17). 
    På 1970-talet etablerades en tydligare uppfatt-
ning om att det inte var okomplicerat att utveckla 
skogen som produktionssystem, utan att det var ett 
samhällsområde med olika intressenter och männis-
kor inblandade. Med detta som utgångspunkt på-
pekades inför revideringen av jägmästarprogrammet 
1977 att: 

Samverkan och beroende av andra grupper eller 
individer har ökat. Samhällets engagemang i 
skogsbruket ökar, fler grupper gör anspråk på 
olika nyttjanden av naturresursen skog. Detta 
motiverar större hänsynstagande eller med-
vetenhet om sociala faktorer. (Falk 1976, s. 25)

Denna kommentar speglar också en allt häf-
tigare kritik mot det industriella skogsbruket och 
skogsutbildningen från ett miljö- och ekologiskt 

perspektiv. Det måste dock påpekas att ekologiska 
perspektiv var långt ifrån nya vid Skogshögskolan. 
Redan när högskolan inrättades 1915 och under 
hela första hälften av 1900-talet var den ett svenskt 
kraftcentrum för ”proto-ekologer”, alltså långt 
innan ekologiämnet etablerades som en egen disci-
plin i Sverige (Söderqvist 1986). De studerande vid 
Skogshögskolan fick därigenom en bredare kunskap 
i botanik, zoologi, marklära och vegetationseko-
logi (Danell 2011). Även under efterkrigstiden var 
Skogshögskolan tidigt ute. Faktum är att inrättandet 
av Carl Olof Tamms professur i skogsekologi 1962 
(Foto 2) skapade den första professuren med ordet 
”ekologi” i titeln i Sverige (Söderqvist 1986). Även 
om denna ekologiskt färgade forskning långtifrån 
alltid var produktionsinriktad, gjordes den inom 
ramen för den skogsvetenskapliga och -industriella 
regimen och sågs som ett medel för att bättre kunna 
förstå skogen i hela dess sammanhang för att kunna 
höja en hållbar produktion (Mårald et al. 2016). 

Det nya på 1960- och 1970-talen var att miljöfrå-
gan och de ekologiska perspektiven nu kom att an-
vändas av andra grupper och forskare för att ifråga- 
sätta hela det skogliga produktionsparadigmet. 
Även om det i skogssektorn och skogsprofessionen 
i stort fanns ett motstånd mot detta och delvis en 
bitterhet mot kritiken (Simonsson 2016), verkar 
Skogshögskolan och jägmästarutbildningen ha för-
sökt anpassa sig ganska fort:

Särskilt viktigt är att de studerande får möj-
lighet att tillägna sig en ekologisk grundsyn. 
Dessutom skall integreringen skog–industri–
konsument samt skogen som miljöfaktor sär-
skilt uppmärksammas. (Falk 1976, s. 25)

Idag måste alla jägmästarstudenter läsa sam-
manlagt tre år gemensamma kurser i huvudsakligen 
skogliga ämnen varav en halv termin ekologi och 
ekonomi vardera. Därefter finns det en valfrihet; 
dels en skoglig och industriell inriktning, dels en 
inriktning mot ekologi, hållbarhetsfrågor och beva-
randeekologi. Det går också att utläsa ett tredje mer 
samhällsinriktat spår mot skogspolitik, styrning av 
skogssektorn, organisation och omvärld. Oavsett 
inriktning har alla en tydlig skoglig inramning 
(Utbildningsplan för jägmästarprogrammet, 2016).

Skogsmästarprogrammet är också en yrkes- och 
generalistutbildning men med mer betoning på 



22 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 5  2018

Foto 2: Carl Olof Tamm i sitt laboratorium på 
Skogshögskolan i Stockholm 1954. Tamm blev 
1962 den förste professorn med ”ekologi” i titeln 
i Sverige. Ekologiska perspektiv hade allt sedan 
inrättandet av Statens skogsforskningsinstitut 
(1902) och Skogshögskolan (1915) varit viktiga, 
med tongivande forskare som Henrik Hesselman, 
Gunnar Andersson, Olof Tamm, Edvard Wibeck 
och Lars Tirén.

På 1960- och 1970-talen kom miljörörelsen och 
mer radikala ekologiska perspektiv att ifrågasätta 
det skogsproduktionsinriktade paradigmet. Tamm 
och Skogshögskolan medverkade i det storskaliga 
forskningsprogrammet ”Barrskogslandskapets 
ekologi” på 1970-talet, vilket kan ses som en 
brygga till den form av ekologisk forskning 
som idag finns inom det ekologitunga SLU.  
Källa: SLU Mediabanken.

praktiskt kunnande och tillämpning. Utbildningen 
var inledningsvis ettårig men tanken var att man 
före denna utbildning, förutom praktik och yrkes-
specialisering, skulle ha genomgått skogsbruksskola 
och skogsteknikerkurs eller en preparandkurs. Själva 
utbildningen innehåller samma grundkomponenter 
med skogliga, biofysiska och socio-ekonomiska äm-
nen men med mer betoning på praktisk tillämpning 
och arbetsledning (SOU 1967:38). Utbildningens 
omfattning har varierat. Programmet förlängdes till 
cirka två år på 1970-talet och när utbildningen flyt-
tades till Skogsfakulteten 1977 öppnades också en 
möjlighet att komplettera utbildningen för att kunna 
ta jägmästarexamen (Utredning om det framtida 
behovet av jägmästare och skogsmästare, 1977). 
Mellan 1988 och 1998 blev utbildningen återigen 
ettårig, i praktiken en skogsteknikerutbildning. 
Samtidigt inrättades ett treårigt skogsingenjörs-
program 1996. Efter kritik om ingenjörsinnehål-
let från Högskoleverket återupprättades en treårig 
skogsmästarutbildning (von Bothmer et al. 2017). 
Idag består programmet av två års obligatorisk ut-
bildning förlagd till Skinnskatteberg i tydligt skog-

ligt inriktade kurser kring skogsbrukets ekologiska, 
tekniska och ekonomiska aspekter. Sista året, förlagt 
till Umeå, Uppsala eller Alnarp, kan de studerande 
profilera sig genom valbara kurser och ett självstän-
digt arbete. Även för skogsmästarprogrammet går 
det att utläsa en akademisk förskjutning med ökade 
inslag av kritiskt tänkande, muntlig presentation 
och vetenskapligt skrivande. Programmet ger be-
hörighet till fortsatta studier på avancerad nivå i 
skogshushållning (Utbildningsplan för skogsmäs-
tarprogrammet, 2016).

Samverkan och skogssektorn
De skogsakademiska utbildningarna har alltid haft 
en tydlig samhällelig ram, eller som SLU själv fram-
håller – man är ett universitet ”mitt i samhället” 
(SLU – Tre decennier 2008, von Bothmer et al. 2017). 
Denna ram har dessutom haft en tydlig nationell 
framtoning. I 1883 års utbildningsplan för jägmäs-
tare slås det fast att ”Skogsinstitutet har till ändamål 
att genom kostnadsfri undervisning utbilda skick-
liga skogshushållare och att utveckla skogsveten-
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skapen på nationell grund” (Betänkande angående 
ändamålsenligt ordnande af skogsundervisningen, 
1908, s. 323). Beteckningarna ”Kungliga” skogshög-
skolan och ”Sveriges” lantbruksuniversitet visar att 
huvudfokus låg och ligger på Sverige och dess ut-
veckling. Skogsforskningen och -utbildningen var 
när den etablerades en del av en bredare vetenskap-
lig och samhällelig strömning mot ett kartläggande 
och nyttiggörande av nationens naturresurser som 
en del av den industriella omställningen och för att 
möta internationell konkurrens (Eriksson 1978). I 
den andan anlades fältförsök, försöksstationer och 
demonstrationsförsök runt om i hela landet och det 
byggdes upp ett nationellt täckande rådgivnings-
system (Mårald 2000). Det gällde att lyfta landet 
ur fattigdom genom rationellt utnyttjande av skog, 
jord, vatten och malm. Senare användes samma ar-
gument för att bygga ett välfärdssamhälle och idag 
för att möta globala utmaningar, som klimatföränd-
ring, energiomställning, bevarande av biodiversitet, 
globalisering och hållbar utveckling (Mårald et al. 
2017). Den explicita utgångspunkten för skogsforsk-
ning och skogsutbildning har följaktligen varit, och 
är, att förbättra det svenska skogsbruket och bevara 
de skogliga resurserna för att stärka nationen både 
i nutiden och i framtiden (Mårald & Westholm 
2016). 

Av denna anledning låg den högre skogsutbild-
ningen direkt under Skogsstyrelsen och från år 
1900 under Jordbruksdepartementet. Idag är SLU 
underställt Näringsdepartementet, till skillnad från 
alla andra statliga universitet och högskolor som 
är placerade under Utbildningsdepartementet. När 
skogsutbildningen och -forskningen (liksom annan 
agrar forskning och utbildning) placerades under 
det nyinrättade Jordbruksdepartementet var det ett 
led i en ökad statlig inblandning och reglering av de 
areella näringarna i form av lagstiftning, ekonomisk 
styrning, rådgivning och ökad satsning på forskning 
och utbildning (Mårald 2000). Vad gäller den are-
ella forskningen och utbildningen var det viktigt 
för staten att se till att dessa inte drog iväg alltför 
långt åt ett akademiskt och teoretiskt håll, utan att  
de istället gjorde faktisk nytta runtom i landet ”i nä-
ringens tjänst” (Mårald 2011). 

Ur ett statligt perspektiv var alltså skoglig forsk-
ning och utbildning främst en del av implemente-
ringen av skogspolitiken och ett stöd till den viktiga 
skogsnäringen. Även om det under senare decen-

nier flera gånger framförts förslag om att SLU ska 
överföras till Utbildningsdepartementet, har detta 
tillbakavisats av just näringspolitiska skäl.

Denna samhälleliga ram för den skogsakade-
miska utbildningen har sedan 1970-talet benämnts 
”sektor”. Det var då som SLU etablerades som ett 
”sektorsuniversitet” med skogsfakulteten som ansva-
rig för ”skogssektorn”. Ett av de viktigaste medlen 
för att ta detta ansvar var utbildning av skogsaka-
demiker. Synen på sektorn har sedan dess succes-
sivt breddats från ett snävt näringsperspektiv till ett 
vidare naturresursperspektiv. Inledningsvis slogs 
det fast i SLU:s Långsiktsplan (1981) att målet för 
universitetets verksamhet var ”satsning på åtgärder 
som ökar såväl produktivitet som effektivitet inom 
berörda sektorer” (von Bothmer et al. 2017, s. 31). 
Det handlade alltså om rationalisering och produk-
tionsökning i skogsnäringen, där utbildningens roll 
var att träna experter som kunde bidra till dessa strä-
vanden.

Under 1990-talet skedde förändringar inom 
skogssektorn genom minskad statlig styrning till 
förmån för avreglering och marknadslösningar, 
samt att miljöfrågan, inte minst genom begreppen 
hållbar utveckling och biodiversitet, fick ett genom-
slag i skogspolitiken (Mårald et al. 2017). En annan 
genomgripande förändring var Sveriges EU-inträde 
1995 – en överstatlig politisk nivå där de skogliga 
frågorna sorterades in under energi-, miljö- och 
jordbruksfrågorna och alltså inte utgör någon egen 
sektor (Johansson & Keskitalo 2014). I en utred-
ning under ledning av den norske professorn Reidar 
Almås om SLU:s sektorsroll från 2006 (Figur 4), 
konstaterades att sektorsrollen utvecklats från tra-
ditionell produktion till såväl miljöfrågor som nya 
former av produktion och konsumtion (Almås et al. 
2006).

Nuvarande regleringsbrev för Sveriges lantbruks-
universitet speglar en utveckling mot ytterligare 
ökande och breddande målsättningar:

… att insatserna ska bidra till goda förutsätt-
ningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla 
delar av landet. De gröna näringarna ska vara 
livskraftiga och bidra till klimatomställning-
en och att naturresurserna används hållbart 
(Regleringsbrev för Sveriges lantbruksuniver-
sitet, Regeringsbeslut IV 6, 2016-12-20).
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Idag berör följaktligen många skogliga pro-
blemkomplex sektorsövergripande frågor, som kli-
matförändringar, energiomställning, vattenfrågor, 
biologisk mångfald, landsbygdsutveckling, sociala 
värden och kulturlandskap. Detta har också med-
fört att det inom det skogliga området tillkommit 
många nya aktörer med andra kunskaper, perspek-
tiv, önskemål och med andra ontologiska modeller 
rörande samband mellan teori, rådande tillstånd i 
skogen och lämpliga åtgärder. Vad som utgör sek-
torsansvaret är således något som under den senaste 
fyrtioårsperioden omförhandlats och förändrats. 
Som tidigare nämnts är ”skogssektorn” i bestämd 
form singular det mest centrala begreppet i den nu-
varande utbildningsplanen för jägmästarprogram-
met. Det som inte framgår av utbildningsplanen är 
emellertid att ”skogssektorn” i hög grad är ett rörligt 

och mångsidigt mål att utbilda mot. Och tittar man 
ut mot den Europeiska unionen är det långt ifrån 
säkert att det ens finns en avgränsad skogssektor att 
förhålla sig till.

Var hamnar studenterna? 
Vid inrättandet av Skogshögskolan i början av 
1900-talet fanns ett tydlig framskrivet syfte med 
skolans verksamhet, nämligen ”utdanandet af lämp-
liga ledare af såväl statens som större enskilda skogs-
ägares skogshushållning” (Betänkande angående 
ändamålsenligt ordnande af skogsundervisningen, 
1908, s. 49). Tanken var alltså att en jägmästare 
skulle tränas till att bli en ”ledare” högt upp i den 
statliga skogsförvaltningens eller de större skogsbo-
lagens hierarkier.

Figur 4: Tyngdpunktsförskjutning i SLU:s sektorsansvar enligt den norske professorn Reidar Almås i Det gröna universitetet i en skiftande 
omvärld: Hur Sveriges lantbruksuniversitet kan utforma en produktiv sektorsroll i en alltmer global framtid (2006). Här kan man fråga 
sig om tyngdpunktsförskjutningen sedan 2006 fortsatt bortom produktion, miljö och marknad, och numera även innefattar sådant som 
levnadsförutsättningar, kultur och samhällsomställning för att möta större sektorsövergripande utmaningar.
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Dessa förvaltningsstrukturer behövde också and-
ra nivåer för att bli effektiva. Därför skulle de lägre 
skogsskolorna, det som kan ses som föregångare till 
dagens skogsmästarutbildning, utvecklas för att ut-
bilda en ”mellanklass af tjänstemän” (Betänkande…, 
1908, s. 49). Deras uppgift var att fylla positioner 
lite längre ned i hierarkin genom att utföra det 
”mekaniska intelligensarbetet” inom olika revir och 
förvaltningar runt om i Sverige. Övergripande kan 
inrättandet av Skogshögskolan och omdaningen av 
de skogsakademiska utbildningarna ses som en följd 
av de skogspolitiska krafttag som togs i början av 
1900-talet och som ett led i professionaliserings-
strävanden i den framväxande nationella skogliga 
samhällssfären.

Under en stor del av 1900-talet fanns en tämli-
gen statisk bild av skogsnäringens struktur med be-
stämda positioner och behov av utbildad personal. 
I början av seklet växte skogsprofessionerna ganska 
snabbt. I mitten av 1930-talet arbetade två tredje-
delar av de aktiva 643 jägmästarna i statens tjänst, 
där Domänverket var den klart största arbetsgivaren 
(263), följt av Skogsvårdsstyrelserna (98). Därutöver 
arbetade de inom allmänna skogar (25), kyrkan (20) 
och undervisning (17). På den privata sidan fanns 
flest jägmästare inom enskilda skogsbruk (110), i 
tillfälliga anställningar eller eget skogsbruk (48) 
och därutöver fanns ganska många som inte arbe-
tade inom skogsbruket (38). Av alla jägmästare var 
det endast fyra som arbetade utomlands. Utifrån 
dessa siffror försökte man sedan i detalj fastställa 
skogsförvaltningens och skogsbolagens kompetens-
försörjning och därmed hur stor antagningen till 
utbildningen borde vara (SOU 1935:9).

Fram till 1977 hade arbetsmarknaden inom den 
enskilda sektorn passerat den offentliga sektorn som 
största arbetsgivare (Ahlgren 2000). Skogsmästare 
återfanns som förvaltare på såväl enskilda som stat-
liga skogsbruk, men jämfört med jägmästarna blev 
dessa i högre grad egenföretagare (Utredning om 
det framtida behovet av jägmästare och skogsmästa-
re, 1977). I början av 1990-talet konstaterades fort-
satt att ”Flertalet SLU-utbildade återfinns sålunda 
inom ett begränsat antal ’målyrken’ på arbetsmark-
naden” (SOU 1991:101, s. 165). Men det fanns en 
tendens till ökad spridning, något som förklarades 
som en följd av att de traditionella målyrkena inte 
längre kunde svälja alla utbildade. Följaktligen har 
det över lång tid funnits en stabil uppfattning om 

vad en jägmästare eller skogsmästare är för något 
och att de hör hemma i en ganska snäv del av ar-
betsmarknaden.

Idag finns det cirka 3  000 yrkesverksamma 
skogsakademiker, varav ungefär 2 000 är jägmästa-
re och 1 000 skogsmästare (Alanärä, Skogsnäringens 
framtida kompetensförsörjning, 2015). Andelen jäg-
mästare i offentlig sektor har ökat från år 2000 till 
idag, där Skogsstyrelsen och SLU dominerar som 
arbetsgivare. Däremot har anställningar i den en-
skilda sektorn stadigt minskat under en femtioårs-
period (Ahlgren 2000) och den offentliga sektorn 
har återigen kört om som största arbetsmarknad. 
Här dominerar de traditionella skogsförvaltande 
bolagen samt skogsägarföreningarna som arbetsgi-
vare. Bilden för skogsmästare är den omvända, med 
en ganska stabil och hög anställningsgrad inom den 
enskilda sektorn, men en minskande inom den of-
fentliga sfären. Bland såväl jägmästare som skogs-
mästare ökar andelen som jobbar inom övriga om-
råden, det vill säga främst i egna företag (Alanärä 
2015). Idén om särskilda målyrken har således för-
svagats.

Dessa förändringar hänger samman med om-
stöpningar som skett inom svensk skogspolitik och 
skogsnäring från 1990-talet och framåt. Genom 
avreglering och ökad marknadsstyrning skedde 
förändringar och neddragningar av den statliga 
skogsförvaltningen. Domänverket omvandlades så 
småningom till Sveaskog och Skogsstyrelsens råd-
givande och lagefterföljande verksamhet minskades. 
Med ökade antal samhällsmål för skogen har också 
den statliga skogsförvaltningen behövt anställa and-
ra kompetenser än de traditionella skogsakademiska, 
som ekologer och samhällsvetare.

Även skogsnäringen har genomgått stora ra-
tionaliseringar och strukturförändringar, där de 
sammanhållna skogsbolagen uppdelats i industri 
respektive skogsförvaltande delar. Som nämnts har 
rationaliseringarna inom den privata skogsnäringen 
under ett halvt sekel inneburit ett successivt mins-
kat behov av högutbildade skogsakademiker. Enligt 
kritiker har också ett minskat nationellt fokus och 
snabba ägarbyten resulterat i en ”faderlös” skogsin-
dustri som inte längre tar samma långsiktiga ledar-
ansvar för skogsnäringen i Sverige (Lindvall 2013). 

Sammantaget kan det konstateras att dagens 
skogsakademiker möter en annan värld än sina före- 
gångare under 1900-talet. Numera finns en hög 
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akademisk utbildningsgrad i hela samhället, det 
finns inte längre något entydigt skogsakademiskt 
kunskapsmonopol vad gäller skogen, det är otydli-
gare var de hamnar efter examen, och det är långt 
ifrån självklart att de blir några ”ledare” i branschen. 
Så trots att arbetsmarknaden för skogsakademiker 
är mycket god, minskar söktrycket till de skogsaka-
demiska utbildningarna.

Internationell jämförelse
I västvärlden kan ursprunget till den moderna 
skogsakademiska utbildningen sökas tillbaka till 
1700- och 1800-talen (Lowood 1990; Hölzl 2010; 
Dargavel & Johann 2013, Oosthoek & Hölzl 2018). 
Här fokuserar vi dock på den internationella ut-
vecklingen från sekelskiftet 1900 fram till idag. 
Mycket förenklat kan två större förändringsfaser 
i den skogsakademiska utbildningen utläsas under 
denna period. 

Den första fasen inträffade från sekelskiftet 1900 
och ett par decennier framåt. Det var då som många 
länder inrättade nya skogsutbildningar eller omor-
ganiserade tidigare splittrade och ofta praktiskt in-
riktade skogsutbildningar till mer akademiskt grun-
dade undervisningsformer (Björck 2017). Precis som 
i Sverige hängde denna våg av skogsvetenskaplig 
institutionalisering och professionalisering ihop 
med en ökad statlig styrning av skogliga frågor. 
Ett föregångsland var Tyskland som tidigt inrät-
tade högskolor för skoglig utbildning och forsk-
ning (Harwood 2005). Enbart i Nordamerika till-
kom under tidigt 1900-tal 30 olika universitet och 
högskolor för skogsundervisning (26 i USA och 4 i 
Kanada). I Finland flyttades den högre skogsunder-
visningen till universitetet i Helsingfors (dåvarande 
Alexanderuniversitetet) 1898 och i Norge inrätta-
des en kombinerad lantbruks- och skogshögskola i 
Ås år 1897 (Michelsen 1995). Bristen på inhemska 
naturresurser under första världskriget medförde 
att många europeiska länder satsade på skogsut-
bildning för att göra sig mer oberoende av import. 
Storbritannien expanderade också sin skogsutbild-
ning till flera av sina kolonier, som Sydafrika, 
Indien, Australien och Nya Zeeland (SOU 1935: 9). 

Vid mitten av 1900-talet fanns högre skoglig un-
dervisning i 28 länder, och i 31 länder skoglig forsk-
ning. Beträffande undervisningen så var den i 16 fall 
förlagd till universitet och ibland i form av en egen 

fakultet (Storbritannien, USA, Kanada, Finland). 
I övriga länder upprättades särskilda fackhögsko-
lor, ofta tillsammans med lantbruks- eller tekniska 
högskolor. I Sverige, Frankrike och Polen inrättades 
istället fristående skogshögskolor (SOU 1960:17, 
bilaga 2). Sammantaget upprättades under denna 
första fas ett internationellt professionellt nät-
verk av skogsakademiska miljöer med lärare, fors-
kare, tidskrifter, konferenser och organisationer 
med en likartad syn – en ontologisk modell – på 
sambandet mellan skog, vetenskap och skogsbruk 
samt dess samhälleliga mål. Till exempel inrät-
tades The International Union of Forest Research 
Organizations, IUFRO, år 1892 och spelar fortfa-
rande en nyckelroll i att knyta ihop världens skogs-
akademiker.

Den andra fasen påbörjades på 1990-talet, då 
den akademiska skogsundervisningen och dess on-
tologiska modell utmanades. Det var framförallt det 
produktionsinriktade paradigmet som ifrågasattes 
från ett miljö- och ett biodiversitetsperspektiv. I slu-
tet av 1980-talet inleddes till exempel i Nordamerika 
det så kallade The timber war. Lokala miljöorganisa-
tioner kopplade ihop sig internationellt, inte minst 
med tyska miljöorganisationer, och efter hot om boj-
kott lyckades man stoppa och förändra det statliga 
skogsbruket (Winkel 2014, Simonsson 2016). Från 
toppåret 1987 till 2000 minskade produktionen av 
timmer i USA:s statliga skogar med hela 85 procent 
(Mårald et al. 2016). Den här omställningen, som 
skedde i många rikare västländer, brukar benämnas 
postproduktion. Istället för monofunktionella hög-
produktiva skogar fanns en strömning mot att skapa 
multifunktionella post-industriella skogar för hög 
mångfald och många olika användningar (Mather 
2001). 

I Nordamerika ställde därför många skogsutbild-
ningar om till miljövård och ”ecosystem manage- 
ment” (Kennedy & Quigley 1998, Freeman 2002, 
Sample et al. 2015). I mindre skogsekonomiskt be-
roende länder skedde en avinstitutionalisering av 
skogsakademisk utbildning. I såväl Tyskland som 
Storbritannien minskade söktrycket till skogsaka-
demiska utbildningar, vilket ledde till stora om-
struktureringar mot tvärvetenskap och vid univer-
siteten i Oxford och Edinburgh lades de skogliga 
grundutbildningarna ned (Miller 2004, Walmsley et 
al. 2015). Även i USA har söktrycket till skogsaka-
demiska utbildningar minskat med hela 58 procent 
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från 1980 till 2012, och därtill har det visat sig vara 
förtvivlat svårt att höja andelen kvinnor och perso-
ner med annan etnisk bakgrund på utbildningarna 
(Sharik et al. 2015). Det var också flera universitet 
runt om i världen som tog bort skoglig utbildning – 
som sent in i den akademiska världen – från forskar-
utbildningsnivån (O’Hara & Salwasser 2015). Än 
mer radikal har utvecklingen varit i Nederländerna 
där skogssektorn, i form av utbildning, myndighet, 
lagstiftning och skogen som en autonom politisk 
och professionell sfär, har monterats ned (Veenman 
et al. 2009).

Den situation som växt fram under de senaste år-
tiondena kännetecknas av ökande samhälleliga krav, 
sektorsövergripande utmaningar, olika intressegrup-
pers tilltagande anspråk på skogen, och av konflik-
ter. I denna mer komplexa situation utan entydiga 
mål för skogens samhällsroll, har skogsakademiker 
på flera håll drabbats av bristande professionellt 
självförtroende (Brown 2003). Redan på 1960-talet 
framfördes kritik mot ”the myth of the omnipotent 
forester”, det vill säga föreställningen att bara den 
allsmäktige jägmästaren visste ”what’s best for the 
land” (Behan 1966). Denna myt påminner delvis om 
vad som i Sverige har benämnts som ”köttöga”, det 
vill säga en erfarenhetsbaserad intuitiv förmåga att 
kunna beräkna virkesvolym och lämpliga skötselåt-
gärder direkt i skogen bara genom att se sig om-
kring. Även om denna allrådande position gav vika 
för yttre tryck på 1970-talet kvarlevde ”the myth 
of the omniscient forester”, det vill säga idén att en 
skogsakademiker eller de skogsakademiska institu-
tionerna visste allt som var värt att veta om skogen 
utan att behöva rådfråga andra (Bunnell 1976). Men 
som sagt, förändringarna från 1990-talet och framåt 
med nya krav, professioner och ontologiska model-
ler inom den skogliga samhällsarenan har innebu-
rit att både myten om den allsmäktige och om den 
allvetande jägmästaren har fått sig en rejäl törn. 
Emellanåt har det istället resulterat i en ”impotent” 
och osäker skogsakademikerkår (Luckert 2006). 

Som en följd av detta har skogsutbildningar in-
ternationellt försökt hitta nya områden och kompe-
tenser där skogsutbildade kan finna delvis nya grun-
der att stå på (Arevalo et al. 2012, Gilless 2015). 
Här finns en tendens att man mer intresserar sig 
för människor, kommunikation, konfliktlösning 
samt att anpassa och finna lösningar på komplexa 

problem i olika ekologiska och samhälleliga sam-
manhang. En ”society-ready forester” ska således 
ha förmåga att interagera med människor i skilda 
sammanhang (Bullard et al. 2015, Sample et al. 
2015), och med hjälp av ”knowing-in-action” på 
ett flexibelt sätt kunna hantera komplexa problem 
på en mängd olika sätt i relation till de som berörs 
(Brown 2003). Man går följaktligen bort från stan-
dardlösningar – one-size-fits-all, som till exempel 
ett ensidigt trakthyggesbruk – till att finna anpas-
sade lösningar beroende på sammanhang och lo-
kala målsättningar. Sammantaget går det att se en 
förskjutning av skogsakademikernas professionella 
kunnande: ”Above all, forestry has changed in that it 
is no longer about trees but about people” (Walmsley 
et al. 2015, s. 270). Men detta är inte helt nytt. 
Framgången för en skogsakademiker, förklarade 
den första chefen för United States Forest Service 
och fadersgestalten för den amerikanska skogssek-
torn Gifford Pinchot i början av 1900-talet, beror...:

... as much on his good judgement, his ability to 
meet [people] and do business with them, and 
his knowledge of local needs and local affairs, 
as it does on his knowledge of the forest itself. 
(Citerat av Barrett 1953, s. 577.)

I Sverige fick den internationella skogsakademis-
ka omvälvningen på 1990-talet inte samma långt-
gående konsekvenser, även om 1993 års skogsvårds-
lag med likställda produktions- och miljömål och 
den ”Svenska skogsbruksmodellen” kan ses som en 
kompromiss. Kanske också den tillfälliga nedlägg-
ningen av jägmästarprogrammet och inrättandet 
av en skogsvetarutbildning kan ses som ett svenskt 
utslag av denna internationella trend. Det kan ändå 
konstateras att de svenska skogsakademiska utbild-
ningarna, efter några omtumlande år, åtminstone 
ytligt sett har fortsatt i tämligen oförändrad form. 
Skogssektorn, som den dominerande regimen, kun-
de alltså trots påfrestningar stå emot mer omfat-
tande krav på förändringar genom anpassningar och 
inkorporering av en del nya perspektiv och åtgärder 
utan att behöva rubba grundläggande relationer och 
den ontologiska modellen. Men samtidigt fick na-
turvård och bevarandeekologi en allt starkare egen 
position i samhället med en konkurrerande ontolo-
gisk modell. 
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SAMHÄLLELIGA DRIVKRAFTER OCH SKOGLIGA KOMPETENSER UNDER 100 ÅR
Här görs en jämförande analys av hur relationen mellan samhälleliga drivkrafter för den skogliga samhällsarenan på land-
skapsnivån (se sidan 13) och hur utbildning utformats för att uppnå skogliga kompetenser för att möta dessa drivkrafter 
för åren 1915, 1950, 1977 och 2016. Detta presenterades på de tre workshoparna för att ge deltagarna en bakgrund men 
också för att ge dem en tankeram för att kunna dra trådarna framåt. Därför betonade presentationen förändring över tid 
och den är lite tillspetsad för att skapa ett gensvar. 

Analysen utgår från vad vi i projektgruppen ansåg vara sex viktiga drivkrafter för förändring på landskapsnivån. Det 
är sådana drivkrafter som ofta framkommer i forskning rörande tidsöverskridande utveckling (Geels 2002, Geels & Schot 
2007). Drivkrafterna är produktionsätt, marknad och konsumtion, energiförsörjning, samhällsstyrning, demografi samt 
miljö- och hållbarhetsperspektiv. Dessa har funnits under hela hundraårsperioden men har successivt ändrat karaktär och 
betydelse. Till dessa kopplas kompetensområden som det går att utläsa av utbildningsplanerna från respektive tidpunkt. 
Ringarnas storlek anger deras ungefärliga betydelse och tyngdpunktsförskjutningar mellan de olika nedslagen. Ringarnas 
storlek, det vill säga kompetensernas betydelse, är inte absoluta utan mer en tolkning av förändringar som skett under 
denna hundraårsperiod. 

28 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 4  2018

Foto: Ylva Nordin.
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Figur 5: En sammanfattning av de huvudsakliga samhällsutmaningarna kopplade till skogen år 1915. I cirklarna finns de kompetenser dåti-
dens skogsakademiker utbildades inom. Relationen mellan foton och cirklar anger hur kompetenserna sökte svara mot de olika samhällsut-
maningarna. Storleken på cirklarna ger en indikation på hur de olika kompetenserna viktades mot varandra; ju större cirkel desto viktigare 
kompetens. 

1915
När skogshögskolan startade 1915 var den industriella omvandlingen i full gång och där var skogsindustrin en av de 
absolut viktigaste för den svenska utvecklingen. Detta var i sin tur kopplat till industrialiseringen i Europa som skapade 
stor efterfrågan på trävaror och en växande exportmarknad. Samtidigt saknades inhemska fossila energikällor och förs-
ta världskriget satte extra tryck på skogen som energikälla. Det ökade trycket på skogen medförde en exploatering av 
skogen där den, förutom den industriella exploateringen och energiförsörjningen, också brukades för agrara ändamål, 
husbehov och proto-industriell verksamhet. Detta satte fokus på hållbar hushållning och rationell användning av de skog-
liga resurserna. Den industriella omvandlingen, och inte minst bolagens uppköp av skog, skapade också sociala problem 
i form av fattigdom och utvandring. Som ett svar på hela situationen växte en mer omfattande statsapparat fram – Den 
nya staten – som på ett mer handgripligt sätt understödde samhällsomvandlingen, reglerade naturresursanvändningen 
och försökte avhjälpa de mest akuta sociala problemen.

De kompetenser som Skogshögskolan undervisade i 1915 speglar denna situation. Utgångspunkten var att skogs-
akademisk utbildning skulle understödja industrialiseringen och den viktiga exportmarknaden men samtidigt motverka 
kortsiktig exploatering av skogen. Med dessa förutsättningar var kunskap om och tillämpningar av skogshushållning och 
skogsskötsel mycket centrala kompetenser. För att få kontroll på de skogliga resurserna och planlägga en hållbar avverk-
ning var kunnande i skogsinventering och skogsindelning avgörande (vid samma tid initierades Riksskogstaxeringen). 
Som en teoretisk grund till den tillämpade skogliga kompetensen undervisades det också i en lång rad naturvetenskapliga 
ämnen. Framväxten av Den nya staten, i det här fallet den växande ”Skogsstaten”, medförde att det behövdes utbildade 
professionella personer med kompetenser i lagstiftning, administration, ekonomi och i viss mån i skogspolitik. Praktisk 
erfarenhet och tekniskt kunnande var viktiga kompetenser för att ge konkret rådgivning och åstadkomma praktiskt för-
bättringsarbete i ambitionen att motverka sociala problem genom att understödja mindre skogsbruksfastigheter och 
förbättra skogsskötseln runt om i landet.
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1950
Efter andra världskriget upplevde skogsindustrin en exportboom som en följd av återuppbyggnadsarbetet efter kriget 
och av den allmänna ekonomiska tillväxten i hela västvärlden. Detta lyfte inte bara skogssektorn utan hela Sveriges 
välstånd. Tiden kännetecknades också av högindustrialisering, storskalig industrialisering bredde ut sig och arbetskraft 
överfördes från de areella näringarna till industrin och från landsbygd till centralorter. Härigenom uppstod arbetsbrist 
inom det lågteknologiska och arbetsintensiva skogsbruket. Dessutom ställdes i den framväxande välfärdsstaten krav på 
rimliga löner och bra arbetsförhållanden. För att hantera arbetsbristen och arbetsförhållandena satsades det på en me-
kanisering av skogsbruket, inklusive bra boendeförhållanden. Tiden kännetecknades även av en framtidstro. Det räckte 
inte längre med att bara hushålla med skogen, det gällde att åstadkomma en hållbar tillväxt av de skogliga resurserna för 
att stärka skogsindustrin och Folkhemmet i framtiden. Allt detta möjliggjordes av en storskalig oljeimport, som förutom 
att den var en förutsättning för mekaniseringen också innebar att skogsindustrin för första gången kunde styra över de 
skogliga resurserna utan att behöva ta hänsyn till omfattande energiuttag och agrar användning av skogen.

Det som framträdde som en allt viktigare skoglig kompetens 1950 var teknologiskt kunnande för att genomföra me-
kaniseringen. Även skogen i sig skulle rationaliseras genom storskaligt trakthyggesbruk med användning av ny teknik, 
vilket satte fokus på skogsskötsel, skogsindelning och planering för att optimera alla steg i trakthyggesbrukets cykel. 
Ytterligare ett sätt att höja tillväxten var ökad kunskap om skogen som biologiskt system och då särskilt hantering av 
planterade monokulturer. Genetik och trädslagsförädling blev viktiga för att ta fram och mångfaldiga högavkastande 
plantor. I välfärdsstaten växte den skogliga byråkratin ytterligare med behov av rätts- och förvaltningskompetens. Men 
framförallt expanderade skogsbolagen och här behövdes yrkeskunniga personer, med kompetens inom företagseko-
nomi, råvaruförsörjning och företagsförvaltning, i ledningsfunktionerna. Mekaniseringen medförde ökande arbetsskador 
och i kombination med höjda krav på bra arbetsförhållanden blev kunskap i arbetarskydd och arbetslära angeläget. 

Figur 6: En sammanfattning av de huvudsakliga samhällsutmaningarna kopplade till skogen år 1950. I cirklarna finns de kompetenser dåtidens 
skogsakademiker utbildades inom. Relationen mellan foton och cirklar anger hur kompetenserna sökte svara mot de olika samhällsutmaning-
arna. Storleken på cirklarna ger en indikation på hur de olika kompetenserna viktades mot varandra; ju större cirkel desto viktigare kompetens. 
Jämfört med bilden för 1915 har framförallt betydelsen av tekniskt kunnande, i form av mekanisering, ökat.
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Figur 7: En sammanfattning av de huvudsakliga samhällsutmaningarna kopplade till skogen år 1977. I cirklarna finns de kompetenser dåtidens 
skogsakademiker utbildades inom. Relationen mellan foton och cirklar anger hur kompetenserna sökte svara mot de olika samhällsutmaning-
arna. Storleken på cirklarna ger en indikation på hur de olika kompetenserna viktades mot varandra; ju större cirkel desto viktigare kompetens. 
Vid denna tid etablerades ekologisk naturvårdskompetens och visst hänsynstagande vid skogsproduktion.

1977
Vid SLU:s inrättande hade ”rekordåren” övergått i en tid av industriella strukturproblem med sviktande export. Skogs-
industrin genomgick en fas av nedläggningar, sammanslagningar och rationalisering med arbetslöshet, utflyttning från 
glesbygdsområden och strejker som följd. Kring årsskiftet 1973–1974 inträffade den första oljekrisen (den andra inträffade 
1979), och för att minska Sveriges mycket stora oljeberoende blev skogen återigen intressant som en energikälla i form av 
GROT, industriella restprodukter och energiskog. På 1960- och 70-talen etablerades den ”Starka staten” med långtgående 
styrning av samhällets olika delar. Detta blev särskilt tydligt i 1979 års skogslagstiftning, som detaljstyrde skogsbruket i en 
skogsindustriell riktning och som för första gången tillämpade ”hård” lagstiftning (straff och åtal). Samtidigt hade friluftsliv 
och turism blivit viktiga delar av välfärdssamhället. Miljöfrågan fick sitt genombrott i opinionen och politiken på 1960- och 
70-talen, och nu blev det moderna skogsbruket hårt ansatt ur ett ekologiskt perspektiv.

Bland de skogliga kompetenserna 1977 framträder särskilt skogsskötsel i strikt linje med trakthyggesbrukets grund-
premisser. Vid indelningen av skogen och vid avverkning skulle dock viss hänsyn tas till ekologi, friluftsliv och sociala 
faktorer. Vidare blev det intressant med tekniska lösningar för att tillvarata överblivna träddelar för energianvändning. 
Trots den starka inriktningen på ett produktionsinriktat skogsbruk eftersträvade de skogsakademiska utbildningarna att 
ge studenterna en ekologisk grundsyn. Med en mer styrande och övervakande statsmakt blev det, särskilt efter 1979 års 
skogsvårdslag, viktigt att kunna lagstiftning och dess tillämpningar på sina fem fingrar. Genom Fysisk riksplanering blev 
det också obligatoriskt att förhålla den skogliga planeringen till andra intressen i landskapet. Fortfarande var praktiskt 
kunnande en viktig kompetens men också en viss psykologisk färdighet vid rådgivning och för att kunna hantera män-
niskor med avvikande perspektiv på skogsbruk. För att motverka avfolkningen skedde på 1970-talet en våg av utloka-
lisering av statliga myndigheter och Skogshögskolan utlokaliserades till Umeå, Uppsala och Garpenberg. Därmed blev 
hela det skogsakademiska utbildningsväsendet en del av den statliga regionalpolitiken. Med allt fler yrkesverksamma 
skogsakademiker inom den enskilda sektorn inrättades på jägmästarprogrammet möjlighet att välja en merkantil inrikt-
ning med mer betoning på kompetens i företagsekonomi och företagsstyrning.
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2016
Idag påstås det ofta att vi lever i ett ”postindustriellt” samhälle. Det är rätt såtillvida att allt färre direkt arbetar inom rå-
varu-, process- och tillverkningsindustri, medan allt fler arbetar inom kunskaps- och tjänstesektorn. Men den industriella 
produktionen och dess betydelse har inte minskat. Med ökad digitalisering och påbörjad automatisering sker dessutom 
stora förändringar. En annan förändring som skett sedan 1990-talet är att statens roll ändrats som en följd av liberalisering, 
avreglering och ett ökat överstatligt inflytande. Med ”New Public Management” är statens styrande roll alltmer att sätta 
upp olika mål, upprätta ramar för implementeringen av dessa mål och sedan utvärdera resultatet. Skogsägarens uppgift 
är istället att genom ”frihet under ansvar” i praktiken balansera de skogspolitiska målen. Ytterligare en förändring är 
att framtiden framstår som mer oklar med ökande osäkerheter och risker. Självklart utmärker sig här klimatfrågan, men 
även andra miljöhot, globala politiska förändringar, energiomställning, invandring och marknadsförändringar spelar in. 
Idag lever över hälften av världens befolkning i städer och i Sverige är det 85 procent som bor i tätorter, vilket påverkar 
konsumtionsmönster och relationen till natur och naturresursutnyttjande. Samtidigt finns starka politiska ambitioner att 
åstadkomma ett fossilfritt samhälle och att satsa på en bioekonomi. Det ökar trycket på de skogliga resurserna.

Numera är skogsakademiker oftast yrkesverksamma som tjänstemän eller egenföretagare i städer, och skoglig erfa-
renhet och praktiska kompetenser har inte längre samma tyngd i de skogsakademiska utbildningarna. Med New Public 
Management, i såväl statlig som enskild sektor, är det däremot viktigt att ha kunskap om olika mål och inte minst ha 
förmåga att kunna implementera och utvärdera dessa. Men styrning, planering och evaluering handlar inte längre bara 
om skogen i sig utan i ökande grad även om samhälle, företag och människor. Med ”frihet under ansvar” är skogsägarna 
autonoma och en skogsakademiskt utbildad expert måste ha förmåga att vägleda och föra dialog utan att direkt komma 
med pekpinnar. Skogspolitiskt kunnande är åter intressant för att ha möjlighet att orientera sig i beslutsfattande från 
överstatlig till lokal nivå, och för att kunna hantera alltfler samhällsmål och aktörer.

För att höja den forskningsförberedande kompetensen samlas olika skogliga ämnen under beteckningen skogsveten-
skap. Ekologi är numera en mer tillämpad kompetens för att bevara eller restaurera ekologiska strukturer och biodiversitet. 
Samtidigt inkluderar skogsskötsel generell hänsyn och ambitioner att åstadkomma ett variationsrikt skogsbruk. På så sätt 
har ekologisk kompetens och skogsskötselkompetens blivit mer lika, båda är managementorienterade och utgår från 
samhälleliga värderingar och mål, även om dessa värderingar och mål ofta skiljer sig radikalt åt. Tillämpad skogsteknologi 
i traditionell mening är numera outvecklad inom akademin, men samtidigt är teknisk förmåga att utveckla och hantera 
digitala redskap avgörande. Kompetens i råvaruförsörjning handlar både om att hantera traditionella skogliga produkter, 
men också om energi, nya produkter, ekosystemtjänster och klimatnytta genom ersättande av koldioxidintensiva råvaror. 
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Figur 8: En sammanfattning av de huvudsakliga samhällsutmaningarna kopplade till skogen år 2016. I cirklarna finns de kompetenser skogs-
akademiker utbildas inom. Relationen mellan foton och cirklar anger hur kompetenserna söker svara mot de olika samhällsutmaningarna. 
Storleken på cirklarna ger en indikation på hur de olika kompetenserna viktas mot varandra; ju större cirkel desto viktigare kompetens. I 
dagens skogsakademiska utbildningar väger kompetens i traditionell skogsskötsel och ekosystemskötsel ganska lika.
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Sammanfattande diskussion
Skogsakademisk utbildning är en hybrid på gränsen 
mellan vetenskap, samhälleliga behov och praktisk 
tillämpning (Guston 2001, Miller 2001). För att ge 
utbildningarna och i förlängningen de skogsakade-
miska professionerna en legitimitet lades redan från 
början tonvikt på en vetenskaplig kärna inom natur- 
och skogsvetenskaperna. Samtidigt betonades bety-
delsen av praktik och skoglig erfarenhet för att i oli-
ka sammanhang kunna omsätta teoretiskt kunnande 
i praktisk handling. Allt detta har också varit tydligt 
politiskt styrt genom Jordbruksdepartementet och 
senare i Näringsdepartementets regi samt i intimt 
samspel med skogsnäringen. På detta sätt kopplar 
utbildningarna – och den skogsakademiska ontolo-
giska modellen – samman en viss vetenskaplig för-
ståelse med vissa åtgärder för att uppnå vissa sam-
hälleliga behov på ett underbyggt sätt. Myten om 
den ”allsmäktiga jägmästaren” handlade just om att 
kunna se skogen med en viss blick, självständigt veta 
vad som ska göras och sedan handlingskraftigt kun-
na realisera detta för att kunna uppnå vissa gemen-
samma samhällsmål. Under de senaste 40 åren har 
det tillkommit konkurrerande sätt att se på skogens 
betydelse och de politiska målen har mångdubblats. 
Riktningen för skogsbruket och för de skogsakade-
miska utbildningarna är alltså inte längre lika själv-
klar och en skogsakademiker måste kunna se skogen 
på många olika välgrundade sätt.

De starka grupper – företrädare för produktions-
inriktat skogsbruk respektive naturskydd – som på 
1990-talet formerade sina inbördes positioner styr 
fortfarande i mångt och mycket agendan för den 
skogliga arenan och de skogsakademiska utbild-
ningarna. Spårbundenheten inom båda grupper är 
hög men tendensen är dock att denna tudelade kon-
flikt håller på att förändras. Inte minst klimatfrågan 
gör att nya kunskaper, aktörer, viljor och överstatliga 
målsättningar har kommit in på den skogliga arenan. 
Ett svar på detta är en neoproduktivistisk strömning 
mot ett intensivare skogsbruk i bioekonomins och 
klimatnyttans namn. Mot detta ställs krav på be-
varande av biodiversitet och sparande av skog som 
kolsänka (Winkel et al. 2011, Ulmanen et al. 2015). 

Även produktionsbegreppet är under omvandling. 
Idén om ekosystemtjänster ger ett mycket bredare 
produktionsbegrepp som inkluderar allt från till 
exempel vattenförsörjning till olika skogsprodukter 
samt kulturella och sociala värden (Sténs et al. 2016; 
Hysing & Lidskog 2018). Vidare innebär principen 
”frihet under ansvar”, där skogsägaren själv ska göra 
avvägningar mellan olika samhällsmål och besluta 
om konkreta åtgärder, att skogsakademiska experter 
idag i högre grad måste föra dialog med skogsägare 
och ta hänsyn till deras viljor istället för att direkt 
tala om vad som ska göras (Lidskog & Löfmarck 
2016, Löfmarck et al. 2017). Här går det således att 
även i Sverige utläsa en förskjutning ”från träd till 
människor” i den skogsakademiska praktiken. 

Trots dessa förändringar och pågående förskjut-
ningar, är det slående hur orörliga ramarna för de 
svenska skogsakademiska utbildningarna har varit 
över lång tid. Dagens jägmästarstudenter skulle 
(om man bortser från den enkönade, elitistiska och 
hierarkiska miljön) utan större problem känna igen 
sig i de utbildningsplaner och programupplägg som 
gällde för 100 år sedan, inklusive de ämnen som in-
gick i utbildningarna. Samtidigt kan det konstateras 
att innehållet i dessa ämnen, vilka kompetenser som 
lärs ut och de övergripande samhällsutmaningar som 
ringar in utbildningarna, har genomgått genomgri-
pande förändringar. Alltså har de skogsakademiska 
utbildningarna under denna hundraårsperiod lyck-
ats bevara sina yttre ramar, det vill säga en gene-
ralistutbildning med skogligt fokus som balanserar 
mellan teori och praktik samt som ger studenterna 
en professionell identitet och världsbild. Men under 
samma tid har utbildningarna på ett flexibelt sätt 
anpassats efter förändrade omvärldsförhållanden, 
nya vetenskapliga strömningar, värdeförskjutningar 
och nya anspråk på skogen.

Frågan är ändå om de rådande utbildningarna 
och deras sekelgamla ramar är tillräckligt dyna-
miska för att kunna möta framtida förändringar på 
landskapsnivån samt nya kompetenser, roller och 
andra sätt förstå skog och dess betydelse som ut-
vecklas på nischnivån (se sidan 13).
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Inledning
Framtiden var en viktig utgångspunkt när det mo-
derna skogsbruket formades på 1700- och 1800-ta-
len och framtidsperspektivet utgör fortfarande en 
central del av den skogsakademiska ontologiska 
modellen (Mårald & Westholm 2016). Med gene-
rationsöverskridande omloppstider på 75–120 år i 
skogsbruket är en avgörande fråga hur man ska 
åstadkomma hållbar produktion över tid. Förståelsen 
av framtiden har dock ändrats. Från ett fokus på att 
kontrollera utvecklingen av olika enskilda bestånd 
av träd har det skett en breddning till att försöka 
hantera hur dessa bestånd förhåller sig till ekolo-
giska sammanhang och samhälleliga förändringar. 
Om skogen som resurs ska vara hållbar är det avgö-
rande att förstå hur naturen, samhället och männis-
kors värderingar kan komma att förändras, och hur 
detta i sin tur inverkar såväl på den plats i skogen 
där träden står som på användningen och marknad 
för skogliga produkter. På samma sätt är det med 
utbildning. För att studenterna ska få en utbildning 
som håller över tid gäller det att utbildningen inte 
bara svarar mot de behov och kunskaper som finns 
här just nu utan att den även lär ut en förmåga att 
aktivt förhålla sig till förändring, nya kunskaper och 
andra förhållanden.

Framtidsstudier som ett vetenskapligt område, 
inom både skogsvetenskapen och vetenskapen i 
stort, växte fram under andra hälften av 1900-talet 
(Andersson 2012, Mårald et al. 2017). Det speciella 
med framtidsstudier är att studieobjektet – framti-
den – inte går att empiriskt undersöka eftersom den 
ännu inte finns. Därför har det utvecklats metoder 
för att förutsäga eller förhålla sig till det kommande. 
I framtidsstudiernas barndom fanns en optimistisk 
inställning till möjligheten att förutsäga en trolig 
framtid med hjälp av prognoser. Redan på slutet av 
1960-talet visade det sig att förändringar inom de 
socio-ekologiska systemen är alltför komplexa med 

Framtidens skogsakademiker 

Skogsakademiska kompetenser och yrkesroller – 

framtid

oförutsägbara processer och skiften. Därför fokuse-
rades intresset istället på modeller och scenarier för 
att ta fram möjliga framtider.

Samtidigt fanns uppfattningen att ett aktivt för-
hållningssätt från samhällets sida skulle göra det 
möjligt att styra utvecklingen i en önskvärd rikt-
ning, vilket inte minst var tydligt i den statliga 
utredningen Att välja framtid från 1972. Att välja 
framtid är dock inte en rent objektiv fråga som kan 
besvaras med vetenskap. Det handlar också om 
hur man vill att framtiden ska se ut, vilket är en 
värderande och ideologisk fråga. Med detta som 
utgångspunkt utvecklades metoder för att ta fram 
önskvärda framtider och sedan undersöka vilka åt-
gärder det skulle behövas för att uppnå dessa och 
vilka konsekvenser det skulle få (Alm et al. 2012, 
Andersson & Rindzevičiūtė 2015). Grovt går det att 
skilja på tre olika former av framtidsstudier: troliga 
framtider, möjliga framtider och önskvärda fram-
tider (Börjesson et al. 2006). 

I detta kapitel undersöks både möjliga och önsk-
värda framtider vad gäller vilka förändringsfaktorer 
som kan bli avgörande och vilka yrkeskompetenser 
det kan komma att finnas inom det skogsakademiska 
området. Syftet är att öppna upp dagens skogsaka-
demiska utbildningar för olika möjliga utvecklings-
vägar och för en mångfald potentiella kompetenser 
som skogsakademisk utbildning skulle kunna svara 
mot. För att återkoppla till det teoretiska ramver-
ket undersöks möjliga drivkrafter för förändring på 
landskapsnivå och önskvärda yrkeskompetenser som 
kan utvecklas inom såväl den existerande skogliga 
regimen som nytillskott på nischnivån (se Figur 1, 
sidan 13). Genom att förhålla sig till samspelet mel-
lan dessa tre nivåer kan en mer nyanserad analys av 
dagens skogsakademiska utbildning och av de stra-
tegier som finns för att utveckla dessa mot framtiden 
göras.
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Trendspaning mot år 2038
Trendspaningen, som genomfördes som en del av 
de tre workshoparna, tog sin utgångspunkt i pre-
sentationen av den historiska utvecklingen av de sex 
drivkrafter för förändring på landskapsnivån som 
beskrivs på sidorna 28–33. Uppgiften för trend-
spaningen var att resonera kring hur dessa föränd-
ringsdrivkrafter kan komma att utvecklas framgent 
utifrån en tjugoårig tidshorisont. Det var också öp-
pet för deltagarna i workshoparna att föreslå andra 
drivkrafter och diskutera hur de olika drivkrafterna 
kan komma att samverka. Trenderna speglar således 
både enskilda deltagares förslag och gemensamma 
resonemang i respektive workshop. Avsikten med 
detta upplägg var dels att få inspel om vad som över-
gripande kan komma att hända, dels att få delta-
garna att öppna upp perspektiven vad gäller skogliga 
kompetenser och utbildning. Nedan presenteras re-
sultaten utifrån de sex drivkrafterna till förändring; 
produktion, produkter och marknad, miljö och håll-
barhet, befolkningsutveckling, statlig och överstat-
lig styrning samt energiförsörjning. 

En återkommande och gemensam synpunkt på 
alla tre workshoparna var att produktion kommer 
att påverkas av ökad digitalisering, robotisering 
och automatisering. Detta kommer bland annat att 
innebära att stora datamängder – ”Big data” – blir 
tillgängliga. Det kommer också att möjliggöra en 
högupplöst precisionsskogsskötsel, som istället för 
att sköta skogens beståndsvis kan utgå från enskilda 
träd. Ytterligare en förutsägelse från en av delta-
garna var att digitaliseringen kommer att göra vir-
kesköpare, som idag är en vanlig första befattning 
för skogsakademiker, onödiga och därför kommer 
denna yrkesroll inte att finnas kvar om femton år.

Mer motsägelsefulla var synpunkterna om hur 
miljöfrågor och bioekonomi påverkar produktionen. 
Å ena sidan menade vissa att produktionen av skog 
kommer att bli mer miljövänlig och ske med ökat 
mångbruksperspektiv. Å andra sidan fanns upp-
fattningen att klimatfokus och ökad efterfrågan på 
skogliga råvaror leder till att effektiviserad produk-
tion kommer att gå före miljöhänsyn. Följdriktigt 
lyftes det fram att det kan komma att ske en ökad 
polarisering vad gäller synen på skogsproduktion. 

Vad gäller produkter och marknad var ett fram-
trädande tema att samhällets mål att bli fossilfritt 
kommer att påverka på olika sätt. Här finns såle-
des förutsättningar för innovation av nya produkter 

och material inom en växande biobaserad marknad. 
Detta påverkar inte bara utvecklingen av nya pro-
dukter utan det kopplar också tillbaka till hur man 
odlar råvaran.

Mot detta produktionsinriktade synsätt hävda-
des synpunkten att klimatomställningen leder till en 
minskad konsumtion. Det kommer också att ske en 
diversifiering av marknaden med bland annat natur-
upplevelser och upplevelsekonsumtion som viktiga 
delar. Det påpekades dessutom att lönsamheten i 
traditionellt storskaligt skogsbruk har minskat för 
enskilda markägare och fortsätter denna trend mås-
te dessa söka efter alternativa vägar för att kunna 
försörja sig på sin skog. Utifrån detta ställdes dess-
utom frågan vad vi ska göra med arealtillväxten av 
skogen om den inte längre behövs till traditionella 
produkter och bioenergi. Oavsett synen på intensiv 
produktion eller andra former av produktion och 
konsumtion, fanns en samsyn att ett internationellt 
perspektiv på produkter och marknad var avgörande 
för utvecklingen. 

Diskussionen om miljö och hållbarhet följde del-
vis samma mönster, det vill säga att hållbarhetskrav 
och klimathot medför en effektivisering av skogs-
produktionen kontra ett synsätt att ett stegrat miljö-
fokus leder till mer bevarande av skog och skyddan-
de av biologisk mångfald. Alltså, medan vissa såg 
framför sig en utveckling där skogen blir homogen 
med ett högproduktivt plantageskogsbruk och kor-
tare omloppstider, såg andra åtgärder för att minska 
förlust av biologisk mångfald genom åtgärder för na-
turvård och större avsättningar. Vidare lyftes ökad 
globalisering – och handel med växtmaterial som 
sprider skadegörare – fram som ett avgörande hot 
mot skogen. Dessutom kommer klimatförändring 
att påverka skogen och öka risken för nya skadegö-
rare. Lite överraskande var detta enda gången under 
de tre workshoparna som ”klimat” explicit nämndes 
i trendspaningen i förhållande till miljö och hållbar-
het. Utgår man från hela trendspaningen sågs emel-
lertid klimatfrågan som en underliggande utgångs-
punkt för många utvecklingar rörande produktion, 
marknad, energi och styrning. 

Två trender framträdde vad gäller befolknings-
utveckling. För det första förväntas världens be-
folkning öka till 11 miljarder. För Sveriges del ökar 
också befolkningen som en följd av immigration och 
det blir fler äldre som dessutom kommer att vara 
yrkesverksamma längre. För det andra betonades en 
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fortsatt urbanisering. Här fanns olika inställningar 
till vad detta kan komma att innebära. En återkom-
mande synpunkt var att en allt större stadsbefolk-
ning ökar glappet mellan stad och landsbygd vilket 
leder till en förlorad förståelse av människans behov 
av ekosystemtjänster och bruk av naturresurser. Med 
alltfler skogsägare som bor i tätorten minskar också 
viljan att organisera sig och dessa skogsägare riske-
rar att hamna i händerna på förvaltare som påverkar 
skötseln av skogen utifrån sina egna agendor. Mot 
detta perspektiv hävdades att urbanisering och ur-
bana synsätt inte bara är ett storstadsfenomen. Även 
många boende på mindre orter och på landsbygden 
har en urban livsstil och tankesätt. Decentralisering 
genom politiska beslut kan också förbättra möj-
ligheterna att verka och bo på landsbygden. Både 
befolkningsökning och urbanisering förutspåddes 
kunna leda till ökande markanvändningskonflikter.

Strömningarna rörande statlig och överstatlig 
styrning pekade i olika riktningar. En synpunkt var 
att styrningen kommer att bli starkare. Det gäller 
både statlig och överstatlig styrning där Europeiska 
unionen får allt större inflytande. Även globala 
synpunkter, det vill säga perspektiv företrädda av 
Förenta nationerna och internationella organisa-
tioner, förutspåddes få mer påverkan på svenskt 
skogsbruk. Med en stegrad mängd samhällsmål 
för skogen, överlappande styrningsnivåer och allt 
fler polariserade intressen inblandade, förutspåddes 
samtidigt att traditionell styrning via det demokra-
tiska systemet och förvaltningssystemen får allt svå-
rare att hantera situationen. Denna trend kan leda 
till ökat expertstyre och/eller till ” juridifiering”, där 
allt fler konflikter rörande skog leder till stämningar 
och där domstolsutlåtanden blir vägledande för ut-
vecklingen.

En uppfattning som väcktes i detta samman-
hang var att det pågår en förändring av den svenska 
myndighetsrollen mot mer värderingsstyrning och 
ett nytt förhållande mellan markägare och myndig-
heter. Något motsägelsefullt påpekades att tjänste-
män på myndigheter å ena sidan inte vågar ta ansvar 
och, å andra sidan, att de tar ansvar som de inte har 
täckning för. Till försvar för myndigheterna hävda-
des att myndigheter idag har ett betydligt bredare 
samhällsperspektiv än tidigare och ett mer interna-
tionellt förhållningssätt.

Trendspaningen rörande energiförsörjning vi-
sade på två diametralt olika ståndpunkter. Den ena 

ståndpunkten utgick från att de förändringar vi ser 
nu, i riktning mot fossilfritt, bioekonomi och kli-
matomställning, leder till en ökad användning av 
skog för energiförsörjning. Ny teknik, som flytan-
de kolväten från skogsråvara, förutspåddes bli en 
väsentlig del i omställningen till en bioekonomi. 
Den andra ståndpunkten utgick från att ett teknik- 
genombrott för kommersiell solkraft leder till ett 
kortsiktigt ökat behov av bioenergi från skogen. 
På sikt kommer dock inte bioenergi att behövas. 
Dessutom förutspåddes att olja och betong blir kvar 
under överskådlig tid och att skogsprodukter därför 
får fortsätta att konkurrera på marknadens villkor. 

Studenterna valde på sin workshop att lägga 
till en förändringsdrivkraft som de kallade för 
”Kommunikation som maktfaktor”. Med detta me-
nade de att kommunikation via digital teknik och 
sociala medier får allt större inflytande, med både 
ökande konflikter och ”falska fakta” som följd, men 
det kan också underlätta spridning av kunskap och 
rådgivning. Vid lärarkollegiets workshop framför-
des också att något som borde vara en drivkraft att 
styra utvecklingen är ”akademins ansvar som läro-
säte”, det vill säga att SLU bör försöka vara proaktivt 
och, för att återkoppla till vad som sagts ovan, ”välja 
framtid”. Efter den gemensamma trendspaningen 
fick varje deltagare markera vilka tre drivkrafter för 
förändring som hon eller han ansåg kommer att ha 
störst inverkan på svensk skog och skogsakademisk 
utbildning. Eftersom detta var något som vi lade till 
utifrån erfarenhet från den första workshopen med 
studenterna, finns endast resultat från arbetsgivarna 
och lärarkollegiet (Figur 9).

Framtida skogsakademiska yrkesroller
Den centrala uppgiften i de tre workshoparna var ett 
grupparbete för att föreslå vilka framtida yrkesrol-
ler som kan bli aktuella inom det skogsakademiska 
området. Med yrkesroller menas här en funktion 
och arbetsuppgift som en skogsakademiker kan ha 
på den skogliga samhällsarenan, såväl på idag exi-
sterande arbetsplatser som på nya skogsakademiska 
arbetsfält. För att få fler uppslag och större sprid-
ning delades varje workshop in i tre grupper, där 
varje grupp hade till uppgift att föreslå så många 
yrkesroller de hann med. Förutom att sätta ett namn 
på yrkesrollen skulle grupperna ange vilka drivkraf-
ter som påverkade behovet av rollen och vilka de tre 
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viktigaste kärnkompetenserna var för att kunna axla 
rollen. Dessutom skulle de olika rollerna placeras in 
i en fyrfältare för att se vilken dominerande inrikt-
ning rollen har (Figur 10). 

I det följande redovisas i tur och ordning studen-
ternas, arbetsgivarnas och lärarkollegiets resultat i 
tabellerna 1, 2 och 3.

Figur 9: Fördelning av vilka förändringsdrivkrafter som ansågs vara viktigast (varje workshopdeltagare fick välja tre) för de skogsakademiska 
utbildningarna vid workshoparna med presumtiva arbetsgivare och med lärarkollegiet.

ARBETSGIVARE LÄRARE

Miljö och hållbarhet Produktion Produkter och marknad

Befolkningsutveckling Styrning Energiförsörjning

Akademins ansvar som lärosäte (endast lärare)

Figur 10. Den horisontella x-axeln representerar spän-
ningen mellan teori och praktik inom det skogsakade-
miska området. Teori tar sin utgångspunkt i grundläg-
gande vetenskaplig kunskap och förklaringsmodeller 
och resultaten från arbete inom denna sfär är mer 
analytiska och generella. Praktik utgår istället från 
externa värderingar, samhällsnytta samt behov. Dess 
tillämpningar är konkreta och anpassade efter olika 
sammanhang.

Den vertikala y-axeln representerar spänningen 
mellan Skogen som del av naturen och Skogen som en 
del av samhället. Skogen som en del av naturen ut-
går från skogen som ett föränderligt ekologiskt system 
som kopplar till biofysiska processer och länkningar till 
andra ekologiska system. Här återfinns också skötsel-
åtgärder för styra detta system i bestämda riktningar. 
Skogen som del av samhället ser skogen som en 
del av ett socio-ekonomiskt system som kopplar till 
processer rörande teknik, marknad, kultur, beteenden 
och föreställningar.

Origo – mittpunkten – är inte en nollpunkt utan 
representerar istället en balans där såväl teori och 
praktik liksom skogen som natur och samhällsdel 
är lika viktiga. 

Skogen som del av naturen

Skogen som del av samhället

PraktikTeori
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Yrkesroll Beskrivning Drivkrafter Kompetenser

Skogsmoderator Leda och kommunicera processer 
mellan skogliga intressen.

Kommunikation
Styrning

Kommunikation
Juridik
Beteendevetenskap

Jämställdhets- 
ansvarig

Strategier för att öka jämställdhet 
på arbetsplatser.

Demografi
Kommunikation
Styrning

Kommunikation
Genusvetenskap
Organisation och ledarskap

Skogsjurist Expert på lagar och regler och ger 
juridisk rådgivning.

Styrning
Överstatlighet

Juridik
Statsvetenskap
Skogsvetenskap

Hållbarhets-
ansvarig

Driva företags hållbara utveckling 
och hållbarhetstänkande.

Hållbarhet
Styrning
Produktion
Marknad
Energiförsörjning

Policy 
Kommunikation
Kunskapsinhämtning
Vetenskapligt metod

Skogstekniker Automatisering och program-
mering för styrning av framtidens 
skogsmaskiner.

Produktion
Digitalisering

Datateknik
Programmering
Skogsvetenskap
Ingenjörskunskap

Markanvändnings- 
kommunikatör

Markanvändningsfrågor, konflikt-
hantering, värdera olika intressen-
ters behov och koppla globalt 
perspektiv med lokal kunskap.

Demografi
Kommunikation
Hållbarhet

Marklära
Global hushållning
Kommunikation
Genusvetenskap

Skogs- 
kommunikatör

Medlare mellan intressegrupper, 
faciliterar samråd och konflikt-
hantering.

Kommunikation Juridik 
Policy
Kommunikationsteknik
Skogsvetenskap

Rekreations- 
förvaltare

Skoglig turism, statsnära skogar, 
skapa möjligheter för natursköna 
och berikande miljöer. Håller lands-
bygden levande.

Demografi
Miljö och hållbarhets-
perspektiv
Styrning
Kommunikation

Miljöpsykologi
Samhällsplanering
Landskapsarkitekt/ 
skogsskötsel

Avverkningsledare Ansvarig vid praktisk skogsskötsel. 
Operativ ledare och besluts- 
fattare. Övergripande planering 
för kostnadseffektiv skogsskötsel.

Produktion
Kommunikation
Marknad
Miljö och hållbarhet

Skogsskötsel
Fjärranalys
GIS
Simuleringsprogram
Ledarskap

Hållbarhetsexpert Ansvarig för hållbarhetsperspektiv 
på alla delar inom skogsbolag.

Miljö och hållbarhet Hållbarhet 
Miljökunskap 
Skogsbruk

Forskare/skogs- 
akademiker

Utveckla och sprida ny kunskap om 
skog, skogsbruk, miljö och produk-
tion, inte bara på ett universitet 
utan i näringen för kunskapsbase-
rad utveckling, underlag för mark-
nad och informationsspridning.

Produktion
Miljö och hållbarhet
Kommunikation

Vetenskapligt arbetssätt
Helhetsperspektiv på 
skogen
Kommunikation och 
informationsspridning

Landskaps- 
koordinator

Effektiviserat nyttjande med avse-
ende på samtliga nyttor i skogen; 
utgår från markkonflikter och hur vi 
ska använda skogen för att möta så 
många behov som möjligt.

Markkonflikter
Skogens olika nyttor

GIS
Skogsvetenskap
Samhällsvetenskap

Innovatör Utveckla idéer och produkter 
med skogsråvaran som bas. 
Marknadsföring.

Marknad och konsumtion
Miljö och hållbarhet

Teknik 
Utveckling 
Biokemi
Marknadsanalys

Tabell 1: Förslag på yrkesroller från workshopen med studenter
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Yrkesroll Beskrivning Drivkrafter Kompetenser

Markanvändning Välja bort och utveckla skog. – Skogsskötsel 
Ekologi 
Marklära
Avvägningsfrågor 

Chef/ledare Generalist. – Ledarskap
Affärsmöjligheter

Ledare Företagsledare och myndighets-
chefer med mer helhetsperspektiv 
än traditionellt skogligt.

– Kommunikation
Helhetsperspektiv
Samhällskunskap

Skoglig data- 
analytiker

Förmåga att analysera olika typer 
av skogliga data och utarbeta 
strategier. Ett myndighetsjobb.

Produktion
Miljö- och hållbarhet 
Statlig styrning

Digitala redskap
Analytisk förmåga

Specialist- 
rådgivare

Expert och rådgivare kring skog 
inom en viss nisch – t ex mångbruk, 
intensivskogsbruk, turism & skog.

Produktion
Produkter och marknader

Expertkunskaper inom sitt 
område
Dialogkunskaper/ 
dialogprocesser

Ekosystemvetare Specialist på skogens tjänster till 
människan – hur man kan nyttja 
den naturresursen utan att tära 
på ekosystemens resiliens och 
funktionalitet.

Miljö- och hållbarhet
Marknad och produkter
Energi
Statlig styrning

Livscykelanalyser
Miljökonsekvensanalyser
Ekonomiska konsekvens-
analyser

Internationell 
skoglig konsult

Arbeta med biståndsfrågor, global 
affärsverksamhet och certifiering.

Globalisering
Marknad
Produktion

Omvärldskunskap
Biståndsfrågor
Språk

Förvaltare Vidareutveckla skogens alla värden 
med olika mål i fokus; utgår från 
idén att vi ska lämna efter oss 
något som är bättre än det vi fick.

Produktion
Miljö- och hållbarhet 

Skogshushållning
Skogsskötsel
Interaktion och sam- 
verkanskompetens

Rådgivare 
(digitalt)

Traditionellt skoglig rådgivare 
men nu mer digitaliserad råd- 
givning, utveckling och myndig-
hetsutövning.

Produktion
Miljö
Befolknings-
utveckling

Skogshushållning/ 
naturvård (miljö)
Kommunikation (metod 
och teknik – digitalisering)
Skogshushållning 
(ekonomi)

Analytiker Utredningar, utforma besluts-
underlag, proaktivitet, fånga och 
formulera strömningar kopplade 
till skog och markförvaltning.

Alla Tvärvetenskap inkl globalt 
perspektiv
Analys/samband
Problemformulering

Forskare Ny kunskap. Alla Analytisk kompetens
Kommunikationsförmåga
Tvärvetenskap

Virkes-/råvaruchef Ansvar för anskaffning och leverans 
till industri inkl logistik.

Energi
Försörjning
Produktion

Affärskunskap 
Ledarskap
Teknik och logistik

Skötselchef Ansvar för skogsskötsel och hus-
hållning inkl naturvård och social 
hänsyn.

Produktion
Miljö- och hållbarhet 

Ekologi
Skogsskötsel
Ledarskap

Tabell 2: Förslag på yrkesroller från workshopen med arbetsgivare
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Yrkesroll Beskrivning Drivkrafter Kompetenser

Analytiker Kunna hantera stora dataset – 
kritisk granskning och kommuni-
kation.

Stora mängder info Statistik
Teori – ämneskompetens
Kritisk granskning

Skogsekolog Avvägningar mellan produktion 
och ekologi.

– Skötsel
Ekologi

International 
forester

Exportör av svensk kunskap. – Skötsel
Policy
Ekonomi
Ekologi
Språk (engelska)

Målstyrd 
förvaltare

Målstyrd skötsel av skogsmark; 
stort spektrum arbetsgivare.

Befolkningsutveckling Ekologi
Skoglig grund
Ekonomi

Tätortsnära 
mångbrukare

Expert på mångbruk av skog och 
naturresurser i tätortsnära 
områden.

Alla!
Mer skog, mer vilt, mer 
människor
Förståelse för var man 
befinner sig i systemet 
Skogen, hur samhällets 
drivkrafter påverkar
Nu utbildar vi statiskt men 
man måste även klara 
dynamik

Skogsbruk
Viltbiologi
Samhällsaspekter av 
mångbruk

Expert En person som kan jobba med 
beslutsstöd, översätta mellan olika 
yrkesgrupper mellan samhälle och 
företag, etc.

Miljö
Produktion

Specifik kompetens inom 
ett område 
God kunskap inom 
stödjande områden 
Kritiskt tänkande 

Omvärlds- 
bevakare/
modellerare

En specialist som jobbar med att 
bevaka och analysera insamlade 
data, t ex invasiva arter, eller policy 
med hjälp av insamlade data och 
modeller (statistiska), projicerar 
scenarion.

Miljö
Produktion

Statistik
Ämneskunskap
Modellering
Analytisk förmåga
Kritiskt tänkande

Algoritmingenjör Tar fram kontrollsystem för att 
styra saker autonomt eller semi-
autonomt, delfunktioner av en 
automatisering.

Krav på dynamisk, nyan-
serad och snabb adaptiv 
anpassning av utbild-
ningen

Matematik
Fysik
Ämneskunskap 
(skogsteknik)

Lobbyist Agera i polariserad debatt och 
hantera globalisering av frågor 
som t ex klimatfrågan.

Polarisering
Globalisering

Förhandling 
Policyprocesser
Skogliga ämneskunskaper

Tätortsnära 
skötselspecialist

Planera för olika mål på samma yta. Befolkningsutveckling Skoglig baskunskap
Kommunikation
Mångbruk
Pedagogik för att nå ut 
med varför man gör som 
man gör

Råvaruförsörjning/
logistiker

Optimerad logistik för att utnyttja 
resursen på bästa sätt ekonomiskt.

– Analys
Optimering
Planering
Skoglig grund

Tabell 3: Förslag på yrkesroller från workshopen med lärarkollegiet

→
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Yrkesroll Beskrivning Drivkrafter Kompetenser

Resursanalytiker Genomför analyser av skogliga 
resurser på företag och myndig-
heter.

Effektivare informations-
inhämtning
Mer komplexa användar-
behov

Digital kompetens
Analytisk förmåga
Skoglig grundkompetens

Inspektor Rådgivare till markägare. Mindre kunskap hos 
ägarna, diversifierade 
ägare

Kommunikation
Ekonomi
Skoglig grundkompetens

Skogsskötsel-
specialist

Mot skogsbaserad produktion. Ökade krav på ekologiska 
tjänster och produkter från 
skogen

Skoglig grund
Ekologi
Teknik
Virkeslära
Analytisk förmåga

Totalt resulterade de tre workshoparna i 40 förslag 
på framtida skogsakademiska yrkesroller (studen-
terna 13, arbetsgivarna 13 och lärarkollegiet 14). 
Fördelat utifrån den horisontella x-axeln framträder 
en klar tonvikt mot den vänstra teoretiska sidan med 
21 roller (Figur 11). På den högra praktiskt inriktade 
sidan återfinns 12 yrkesroller. Av övriga 7 roller var 
5 lika mycket teoretiska som praktiska och 2 åter-
finnas överallt beroende på inriktning. Även längs 
den vertikala y-axeln framträder ett tydligt möns-
ter med 18 roller i den nedre delen (Skogen som en 
del av samhället) mot 8 i den övre halvan (Skogen 
som en del av naturen). Här återfanns dock hela 12 
roller som har en lika stark orientering mot Skogen 
som en del av naturen som mot Skogen som en del 
av samhället (övriga 2 återfanns överallt). Flera rol-
ler är också rörliga och gränsöverskridande på olika 
sätt. Sammantaget går det ändå att konstatera att de 
flesta yrkesrollerna har en inriktning mot teori och 
mot Skogen som en del av samhället.

Jämför man studenternas, arbetsgivarnas och 
lärarkollegiets resultat framträder vissa skillnader 
(Figur 11). Studenternas förslag har överlag en låg 
tyngdpunkt mot Skogen som en del av samhället. 
Än mer förvånande är att studenterna inte föreslog 
några framtida yrkesroller alls i det övre högra hör-
net. Det är i detta hörn som såväl tillämpad skogs-
skötsel som tillämpad naturvårdsekologi hör hemma 
– två mycket starka områden inom den nuvarande 
utbildningen.

Arbetsgivarna har en större spridning på pla-
ceringen av sina roller men med viss tonvikt mot 

teori. Detta kan kanske ses som lite överraskande 
med tanke på att företrädare för skogssektorn histo-
riskt sett ofta förordat mer praktisk inriktning på de 
skogsakademiska utbildningarna. Något annat som 
sticker ut är att det nedre högra hörnet är nästan 
tomt. Med tanke på att detta hörn kan sägas vara 
arbetsgivarnas huvudsakliga hemvist (arbete med le-
darskap, implementering, affärer, human relations, 
kommunikation, etc.) uppvisar detta mönster kan-
ske en viss hemmablindhet. Emellertid finns flera 
roller som gränsar till detta område så kanske det 
snarast kan tolkas som en strävan mot mer gräns-
överskridande roller.

Lärarkollegiet har mest spridning men även här 
med viss tonvikt på teori, vilket är mindre förvå-
nande eftersom många av lärarna också är forskare. 
Här återfinns också den starkaste dragningen mot 
Skogen som en del av naturen. Med tanke på att 
skogsvetenskap och ekologi hör hemma här visar 
detta kanske att lärarna är ganska nöjda med sa-
kernas rådande tillstånd. De har emellertid en stor 
spridning över hela fyrfältaren och ger flera förslag 
på yrkesroller som är nytänkande och även de som är 
placerade i den etablerade skogsakademiska sfären 
är vinklade på nya sätt.

Kärnkompetenser
Vad framträder då för mönster om man närmare 
granskar de kärnkompetenser som är kopplade till 
de olika yrkesrollerna? Av de enskilda kompetenser 
som nämns oftast framträder skogsvetenskap och 

→
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Figur 11: Fördelning av framtida potentiella yrkesroller. 
Här framkommer en viss tyngdpunkt mot Teori och mot 
Skogen som en del av samhället. Samtidigt finns det också 
många gränsöverskridande yrkesroller som överbryggar 
såväl Teori och Praktik som Skogen som del av naturen och 
Skogen som del av samhället.

skogsskötsel (Tabell 4). Samtidigt nämndes ofta 
detta kompetensområde som en vedertagen skog-
lig grund, som det går att ta spjärn från för att få 
spets. I presentationerna av rollerna beskrevs sällan 
så mycket utveckling rörande de skogliga kompe-
tenserna i sig. Istället framställdes ofta den skogs-
vetenskapliga grunden som något som måste relate-
ras till andra kompetenser inom samhällsvetenskap 
och teknik för att få en konkurrensmässig fördel. 
Som framkommit i det historiska kapitlet finns det 
en lång tradition inom skogsakademisk utbildning 
att främst se skogsvetenskap som en bred genera-
listkompetens som man sedan kan specialisera sig 
utifrån.

Kompetenserna kan delas in i fyra huvudsak-
liga områden: skogs- och naturvetenskap, sam-
hällsvetenskap (inklusive en del humaniora), tek-
nik och generiska kompetenser. Störst av dessa är 
samhällsvetenskap, där särskilt kommunikation, 
statsvetenskap/policy och ekonomi framträder som 
viktiga kompetenser. Nästan lika stort är skogs- 
och naturvetenskapliga kompetenser där, förutom 
skogsvetenskap, ekologiskt kunnande framträder. 
Även generiska kompetenser (generella förmågor) 

framstår som viktiga för att forma framtidens skogs-
akademiker. Det innebär sådant som analytiskt tän-
kande, vetenskaplig metod, helhetsperspektiv och 
kritiskt tänkande. Slutligen är flera roller kopplade 
till teknisk kompetens – som dock inte främst avser 
traditionell skoglig teknik. Istället handlar det om 
utveckling av nya produkter samt utveckling och 
styrning av nya digitala redskap jämte analys av data.

Som framkom i det historiska kapitlet har sam-
hällsekonomiska perspektiv traditionellt utgjort 
ungefär en tredjedel av de skogsakademiska utbild-
ningarna, men då ofta i en snävt tillämpad och pro-
duktionsinriktad skoglig bemärkelse som här delvis 
skulle sorteras in under skogsvetenskap eller teknik. 
I de tre workshoparna framstår istället en bredare 
form av samhällsvetenskap som den mest efterfrå-
gade framtida skogsakademiska kompetensen och 
dessutom ofta på ett nytt sätt som inte tidigare in-
gått i skogsakademisk utbildning. 

Det finns alltså en mycket tydlig trend mot ökat 
intresse för samhällsvetenskap. Resultatet bör dock 
tolkas utifrån studiens sammanhang. Den medvetna 
tanken bakom upplägget på workshoparna var att 
öppna upp det etablerade skogsakademiska området 

Skogen som del av naturen

Skogen som del av samhället

PraktikTeori

FRAMTIDA YRKESROLLER

Studenter =

Arbetsgivare =

Lärare =

Överallt/ 
beroende på:
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Skogs- och naturveten-
skap

Samhällsvetenskap 
och humaniora Teknik Generiska kompetenser

Skogsvetenskap/grund/
skötsel: 23 

Kommunikation och 
pedagogik: 11

Teknik och utveckling 
av nya produkter: 5

Analytisk förmåga/veten-
skaplig metod: 9

Ekologi/viltbiologi: 7 Statsvetenskap/policy/
samhällskunskap/juridik/
biståndsfrågor: 11

Digital teknik/redskap/ 
programmering: 5

Helhetsperspektiv/ 
globalt/omvärlds- 
kunskap: 6

Miljö och miljö-/livscykel-
analys: 3

Ekonomi, affärer, mark-
nadsanalys, statistik: 8

GIS och fjärranalys: 3 Dialog/samverkan/för-
handling/avvägning: 4

Biokemi/fysik/ 
matematik: 3

Organisation och 
ledarskap: 5

Logistik/optimering/ 
planering: 2

Kritiskt tänkande: 4

Marklära: 2 Beteendevetenskap, 
genus, miljöpsykologi: 4

Simulering/ 
modellering: 2

Tvärvetenskap: 2

Språk: 2

Totalt 38 41 17 25

Tabell 4: Fördelning av kompetenser

för nya roller och kompetenser. Detta medförde så-
ledes en styrning mot att lyfta fram det nya, medan 
det redan etablerade hamnade mer i skymundan. 
Till exempel, på en direkt fråga till studenterna hur 
det kom sig att de placerade så många yrkesroller i 
den nedre halvan av fyrfältaren, var svaret att de tog 
för givet att man hade en skoglig kunskapsgrund 
och kompetens och att de därför fokuserade på att 
föreslå nya yrkesroller. 

Konsekvenser och strategier
Efter redovisningen av grupparbetena avslutades 
varje workshop med en gemensam diskussion om 
resultaten och vilka konsekvenser de har för det 
skogsakademiska området och mer specifikt för ut-
bildningarna. 

Efter såväl studenternas som arbetsgivarnas 
workshopar var en reaktion att många av de fram-
tida yrkesrollerna hamnade långt ned mot Skogen 
som en del av samhället. Det konstaterades att 
jägmästarutbildningen är placerad i övre vänstra 
hörnet, medan yrkesroller som är mer samhällstill-
vända och praktiska hamnar i nedre högra hörnet. 
Skogsmästarutbildningen är också placerad i den 
övre delen men något lägre och mer på den högra si-
dan. Utifrån detta diskuterades frågan om det finns 
ett glapp mellan var innehållet i dagens skogsaka-
demiska utbildningar huvudsakligen befinner sig i 

fyrfältaren och var framtidens skogliga kompetenser 
och yrkesroller återfinns.

Ett svar på detta var att det behövs ökade inslag 
av samhällsvetenskapliga moment, inklusive språk, 
mångkultur och källkritik, i utbildningarna och att 
utbildningarna inte behöver vara fullt så naturve-
tenskapligt orienterade som idag. Ett annat svar var 
att man tog skogs- och naturvetenskap för givna 
men att det ändå visade att utbildningarna måste se 
mer till samhällsaspekter. Ytterligare ett svar var att 
placeringarna representerar yrkesroll – inte utbild-
ning – och det har alltid funnits ett avstånd mellan 
utbildning och arbetsliv. Trots ett mer spritt resul-
tat uppstod inte samma diskussion efter lärarnas 
workshop. Istället påtalades att de ”trodde att det 
skulle blir mer samhällsvetenskapligt men det ser 
ut som att vi vill se en skoglig civilingenjör”. Men 
även här nämndes att kursutvärderingar ofta efter-
lyser mer samhällsvetenskapliga ämnen, exempelvis 
konflikthantering, kommunikation, policy, juridik  
och skatterätt. 

Något som också diskuterades var målbilden för 
skogsakademisk utbildning. Till exempel ställdes 
vid lärarnas workshop frågan huruvida den stora 
spridningen i fyrfältaren är ett tecken på osäkerhet 
bland dagens skogsakademiker. Något som nämn-
des vid alla tre workshoparna var att dagens jägmäs-
tarutbildning har en oklar målbild. Studenterna såg 
en skevhet mellan utbildningen och vad som efter-
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frågas av branschen. Dessutom hävdades det att det 
finns ”ingen anledning att utbilda sig i fem år för att 
bli virkesköpare”. Samma osäkerhet återfanns inte 
alls vad gäller skogsmästarutbildningen. Vid alla 
tre workshoparna nämndes att det finns en tydlig 
koppling mellan skogsmästarutbildningen och ar-
betsliv med en tydlig målbild, yrkesinriktad utbild-
ning, praktik på skogsföretag och stor efterfrågan på 
kompetensen bland privata arbetsgivare. 

En annan fråga som diskuterades vid worksho-
parna var bredd kontra spets i skogsakademisk ut-
bildning. En fördel med den traditionella skogliga 
bredd- och generalistutbildningen är att de exami-
nerade studenterna blir ”som potatisar” som kan pla-
ceras överallt och användas till allt. Dessutom inne-
bär bredden en flexibilitet över tid, både genom att 
studenterna kan påverka sin framtida yrkesroll bero-
ende på hur de väljer att fördjupa sig och genom att 
bli anpassnings- och utvecklingsbara i arbetslivet. 
Ytterligare ett argument för den ”traditionstyngda 
skogliga grunden” är att den ger en gemensam iden-
titet och ett gemensamt språk.

Det var flera vid alla tre workshoparna som ifrå-
gasatte ”genereralist- och grundtänket”. Ett argu-
ment för detta var att jägmästarutbildningen inte 
längre är attraktiv eftersom den är för bred och inte 
ger någon tydlig spets. Utbildningen har varit väl-
digt statisk och den måste bli mer flexibel för att vara 
relevant. Här efterfrågades fler specialinriktningar, 
som kanske också kan anträdas redan från starten av 
utbildningen istället för på slutet som nu. Alltså var 
förslaget att vända på utbildningen och ge möjlighe-
ten att ta ut olika examina. Samtidigt efterfrågades 
mer tvärvetenskap och samverkanskompetens för 
att överbrygga glappet mellan olika specialister och 
olika intressenter.

Ett förslag som dök upp vid alla tre worksho-
parna var möjligheten att ge en skoglig spets alterna-
tivt ett generellt skogligt paket till studenter med en 
annan utbildningsbakgrund. Det vill säga att skogs-
fakulteten skulle kunna erbjuda en skoglig master-
utbildning till studenter med annan grundexamen, 
men som vill profilera sig mot skogliga frågor. Till 
exempel nämndes grundutbildningar inom ekono-
mi, journalistik, genusvetenskap, samhällsvetenskap 
eller teknik som kan byggas på med unik kompetens 
genom att ”toppa med skog”. På detta sätt går det att 
bryta med det akademiska stuprörstänkandet och på 
ett mer aktivt sätt utnyttja Bolognasystemets möj-

ligheter att kombinera olika utbildningar på kandi-
dat-, master- och kanske även forskarutbildnings-
nivå utan att ha begränsande förkunskapskrav. 

Ett återkommande argument för att omorgani-
sera den existerande skogsakademiska utbildningen 
och/eller erbjuda fler utbildningar handlade om re-
krytering. Det uttrycktes att med dagens inriktning 
på utbildningarna – inklusive deras geografiska pla-
cering – blir det många jägmästare i norra Sverige 
och många skogsmästare i södra, och på båda håll 
mest män. En stor utmaning för det skogliga områ-
det är att locka fler kvinnor, storstadsbor och perso-
ner med utländsk bakgrund. Det hävdades här att 
tanken på en skoglig grund och tradition är exklu-
derande, det begränsar vilka som rekryteras och det 
i sin tur leder till för homogena arbetsplatser och en 
för snäv världsbild inom det professionella skogsom-
rådet. Det skulle därför vara intressant om det vore 
fler sökande med andra ingångsvärden ”än de som 
har skog eller lantbruk i familjen”. Exempelvis före-
slogs att utbildning i tätortsnära skogsbruk (urban 
forestry) kan locka fler kvinnliga och stadsboende 
sökande. Likaså att genuskompetens och jämställd-
hetsfrågor bör vävas in i utbildningarna och ingå 
som generella kompetenser för att på sikt påverka 
branschen. Det föreslogs också att det kanske skulle 
vara bra att ta bort yrkesexamen så att det går att 
läsa på SLU utan att behöva ta ut jägmästar- eller 
skogsmästarexamen. En uppfattning var att SLU 
idag rekryterar till jägmästare och skogsmästare – 
inte till skogsakademiker – vilket är ett kommuni-
kationshinder. 

Sammantaget framkom alltså en öppenhet för 
fler och annorlunda skogsutbildningar jämfört med 
idag. Samtidigt konstaterades det vid varje work-
shop att det är ”orimligt för SLU att täcka allt”. 
Följaktligen fördes diskussionerna över till SLU:s 
roll och inriktning. Till exempel påpekades att all-
män utbildning i till exempel statsvetenskap, ge-
nusvetenskap eller teknik säkert görs bäst på något 
annat universitet eller högskola. Här föreslogs att 
SLU måste begränsa sig till att sköta skogen som en 
naturresurs – ”det är det som är skoglig kompetens”. 
Men på samma gång hävdades det att skogsfakul-
teten i högre grad jämfört med idag måste fundera 
över hur behovet i den skogliga sektorn egentligen 
ser ut och hur man successivt kan anpassa sig till 
omvärldsförändringar. För att möta detta framför-
des synpunkter att det behövs såväl prioritering och 
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profilering som fler utbildningar och ökad flexibili-
tet. Slutligen restes frågan, inte minst bland arbets-
givarna, hur SLU egentligen ser på undervisning då 
den inte prioriteras av interna styrningssystem och 
då duktiga forskare hellre väljer att publicera än att 
undervisa. Med andra ord, ”är SLU ett forsknings-
institut med viss undervisning eller ett universitet?”.

Sammanfattande diskussion
Det är slående vilken stor idérikedom och bredd 
som framkommer i förslagen till framtida skogs-
akademiska yrkesroller. Många av förslagen ligger 
också utanför vad som traditionellt räknats till det 
skogliga samhällsområdet, medan nuvarande kom-
petenser och roller mer tas för givna. Resultatet kan 
således sägas visa vilka möjliga och önskvärda rol-
ler och sakkunskaper som finns på nischnivån och 
ger en riktningsvisare vartåt det skogsakademiska 
området kan komma att utvecklas samt vilka po-
tentialer som finns. Tolkar man resultatet närmare 
finns en tendens att mer se hanteringen av skog som 
en samhällelig fråga, en ökad betoning av teoretiska 
perspektiv, ett stegrat behov av kommunikations-

kompetenser samt av ny teknisk kunskap kopplad 
till digitalisering och nya produkter. Precis som det 
framkom i den internationella utblicken, går det att 
se en förskjutning från att främst fokusera på skötsel 
av träd och skog till att i högre grad inkludera in-
teraktion och styrning av människor och samhälle. 
Även i det konkreta skogsbruket framkommer en 
förskjutning från praktiskt skogsbrukskunnande till 
mer analys och styrning.

En annan slutsats är att det för närvarande ver-
kar finnas en vilja att tänka nytt. Många ser att 
övergripande förändringsdrivkrafter gör att den 
skogliga arenan håller på att förändras och därmed 
förutsättningarna för skoglig universitetsutbildning. 
I denna situation finns en öppenhet för nya kom-
petenser, lösningar och annorlunda kombinationer. 
Det har inte heller framkommit några bestämda 
åsikter om hur det måste vara eller vad som inte hör 
hemma inom den skogsakademiska sfären. Istället 
verkar det just nu finnas ett ”möjlighetsfönster” för 
förändring av de skogsakademiska utbildningarna. 
Nu genomfördes dock inte dessa workshopar i ett 
skarp läge och det är alltid lättare att föreslå idéer för 
framtiden än att ta konkreta beslut i nutiden.
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Inledning
Efter att ha öppnat perspektiven mot det förflutna 
och mot framtiden är det dags att åter landa i nuet. 
Detta tillbakavändande till samtiden handlar om att 
försöka klargöra vad som egentligen utgör det cent-
rala och samlande för skogsakademiskt kunnande 
och utbildning. Medan den historiska delen visade 
på en stark tradition och kontinuitet inom skogsaka-
demisk utbildning, framhävde framtidsscenarierna 
istället en mångfald av olika möjliga och önskvärda 
framtider. Den historiska tillbakablicken visade att 
det över tid tillkommit allt fler mål och kompetenser 
med ökad professionell osäkerhet inom det skogs-
akademiska området som en följd. I framtidsscena-
rierna togs samtidigt den skogliga kompetensen för 
given och förnyelse skedde främst genom att föreslå 
nya roller och kompetenser som kunde läggas till 
denna stabila bas. Följaktligen kvarstod efter dessa 
utblickar en tveksamhet om vad som egentligen är 
skogsakademisk kärnkompetens idag och hur denna 
kärna i sig kan utvecklas genom nytänkande och 
innovation. Vidare finns frågan kvar hur dagens 
skogsakademiska utbildning kan ändras för att möta 
hot, åtgärda nuvarande problem och ta vara på möj-
ligheter. Det är även viktigt att belysa vad det inom 
rådande skogsakademisk utbildning finns för hinder 
i organisation och tänkande som kan motverka för-
sök till utveckling. 

Detta är frågor som ständigt diskuteras inom 
det skogsakademiska området och inte minst inom 
fakulteten för skogsvetenskap. För att kunna under-
söka dessa frågor på ett mer distanserat sätt genom-
fördes intervjuer med åtta personer som har lång och 
bred erfarenhet inom det skogliga samhällsområdet 
men som, helt eller delvis, varit verksamma vid sidan 
av direkta utbildningsfrågor. Intervjupersonerna re-
presenterar offentlig sektor, skogsföretag, skogsägar-
rörelsen samt forskning och undervisning. Därmed 
har de sammantaget en mycket god inblick i samspe-
let mellan skogssektorn och omvärlden samt mellan 

Skogsakademiska kärnkompetenser 

och utbildning i nutid

arbetsliv och utbildningsbehov. Däremot måste det 
påpekas att de flesta inte har någon närmare detalj-
kännedom av hur dagens utbildningar ser ut och or-
ganiseras. Alla intervjupersoner utom två har emel-
lertid i botten en jägmästarexamen. Förhoppningen 
är därmed att dessa personer kan betrakta det sam-
tida skogsakademiska området med en erfarenhets-
baserad klokhet samtidigt som de kan bidra med nya 
perspektiv och utvecklingsmöjligheter. 

Intervjupersonerna är Elisabet Salander Björk-
lund, vd för Bergviks skog; Katarina Eckerberg, 
professor i statsvetenskap vid Umeå universitet; 
Pelle Gemmel, professor emeritus i skogsskötsel 
vid Sydsvensk skogsvetenskap, SLU; Lars-Erik 
Liljelund, förutvarande generaldirektör för Natur-
vårdsverket och vd för Mistra; Maria Norrfalk, för-
utvarande landshövding för Dalarna samt general-
direktör för Skogsstyrelsen och Sida; Karin Perers, 
ordförande för Mellanskog; Mats Sandgren, senior-
konsult i SCA:s koncernstab och tidigare affärsom-
rådeschef Skog på SCA; samt Monika Stridsman, 
förutvarande generaldirektör för Skogsstyrelsen och 
generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Vad varje skogsakademiker måste kunna
Intervjupersonerna fick följande fråga att fundera på 
inför intervjun:

Vad anser du bör vara den nuvarande skogsaka-
demiska kärnkompetensen? Det vill säga, vad 
är det varje skogsakademiker behöver kunna för 
att vara verksam i dagens samhälle?

Här redogörs svaren individuellt för att det ska vara 
tydligt hur intervjupersonerna svarade:

Elisabet Salander Björklund anser att skogsaka-
demisk kärnkompetens utgörs av en grundläg-
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gande kunskap i biologi, ekonomi och teknik med 
inriktning på skog. Mer utförligt innebär detta: 
1) Ekonomi med fokus på företagsekonomi, där man 
ska kunna göra kalkyler, läsa en balansräkning och 
förstå redovisning och bokföring, samt grundläg-
gande kunskap i nationalekonomi. 2) Teknik, det 
vill säga kunskap om hur man sköter och avverkar 
skogen samt en förståelse för vedegenskaper och 
vad de ger för möjligheter till produkter och då inte 
minst ”nya produkter”. I teknik ingår även kunska-
per i organisation och hur man jobbar som ett team 
och åstadkommer resultat. 3) Biologi – grundkun-
skaper om växter, hur träd växer, jord- och jordarts-
lära med mera. Det är när man kombinerar dessa 
tre kunskaper tillsammans och applicerar det på 
skog som man får en skoglig kärnkompetens. Det 
är därför väsentligt att ha med alla tre. Annorlunda 
uttryckt, en skogsakademiker är som en skogligt in-
riktad ”industriell ekonom med 30 procent biologi 
insprängt mitt i”.

Katarina Eckerberg menar att det är klokt att alla 
har en gemensam bas av kunskap eftersom skogen 
har många funktioner och levererar olika produkter 
– från naturvård till hightech. Det vill säga att en 
skogsakademiker ska ha rimliga kunskaper i eko-
logi, skogsproduktion (management) och ekonomi, 
politik och administration (den nuvarande utbild-
ningen är dock dålig på att lära ut om administra-
tion och politik). Det är den breda basen som kan 
sälja skogsutbildningen, annars kan man lika gärna 
gå på ett vanligt universitet. Först allmänbildning 
om allt detta och sedan specialisering. Med andra 
ord finns det ”en vits i att lägga upp jägmästarutbild-
ningen som den alltid har lagts upp”. Eckerberg har 
själv haft nytta av det trots att hon under sitt yrkes-
liv befunnit sig långt ut i periferin i förhållande till 
sektorn. Den breda basen ger ett språk, en förståelse 
och en möjlighet att kommunicera på den skogliga 
arenan.

Pelle Gemmel framhåller att det unika är skogs-
bruksämnena och dessa måste en skogsakademiker 
kunna på en hög akademisk nivå. Det är kunskap i 
sådant som skogsmätning, skogsskötsel, virkeslära 
och drivning. Kort sagt skogshushållningsämnena 
och åtgärdsforskning rörande skog. Detta är inte 
nytt, historiskt sett ingick de som en del av ett större 
samhällsprogram för att utveckla skogen och pro-

duktionen. Situationen är dock ändrad idag. Efter 
1990 har det tillkommit en rad nya mål för skogen 
från samhällets och skogsägarnas sida, vilket gör att 
dessa kompetenser kan riktas mot andra mål och 
åtgärder. Alltså handlar skogsakademisk kärnkom-
petens inte bara om virkesproduktion utan även om 
miljö, rekreation med mera. 

Lars-Erik Liljelund definierar skoglig kärnkompe-
tens som ”baskunskap om skoglig ekologi”, det vill 
säga kunskap om skogen, de grundläggande meka-
nismerna och de naturvetenskapliga aspekterna på 
träd och skog. När försurningsproblemen uppstod 
på 1980-talet visade det sig att bred men inte så djup 
skogsakademisk kunskap och utbildning inte räckte 
till för att hantera dem. De grundläggande kunska-
perna om skog och barrträd var bristfälliga men de 
har sedan dess utvecklats och har också visat sig vara 
viktiga för skoglig produktion av olika slag. Idag är 
det istället klimatet som ställer nya frågor och där 
saknas det kompetens. När frågor om detta restes 
till skogsforskare kring millenniumskiftet möttes de 
av oförstående, men nu finns det stor förståelse för 
problematiken även om det finns många frågor att 
besvara. 

Maria Norrfalk säger att det som förväntas vara kär-
nan är skogsskötsel, skogshushållning och skogspro-
duktion, där även ekonomi och planering ingår. För 
att hantera detta måste en skogsakademiker också 
kunna miljöfrågor rörande sådant som vatten, bota-
nik, ekologi med mera. Följaktligen är skogsskötsel 
en syntes som kopplar till klimat, landskap och sam-
hälle. Utifrån lång erfarenhet från olika arbetsplat-
ser kan Norrfalk också se att kompetensen kan va-
riera beroende på sammanhang. På Skogsstyrelsen 
är det skogliga i fokus, med skogshushållning och 
skötsel. På länsstyrelserna är en skogsakademiker 
mer en expert på skogen i ett samhällsperspektiv 
och som näringsgren för att utveckla länet. På Sida 
och i internationellt arbete gäller det att ha kunskap 
om skog i utvecklingssammanhang och att kunna 
samverka. Visserligen kan metoder rörande sådant 
som kalkyler och indelning tillämpas överallt, men 
den lokala skötseln blir man inte expert på vid SLU. 
Slutsatsen är alltså att det är avgörande att ge stu-
denterna en bra bas som de sedan kan utveckla för 
olika sammanhang. Detta inbegriper verktyg för ett 
analytiskt tänkande och problemlösning, så att man 
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kan börja i en ände och komma fram till något. En 
annan viktig kompetens, särskilt i statlig tjänst, är 
förmågan att skriva på ett bra sätt. Till exempel att 
kunna formulera ett beslut, författa rapporter och 
kommunicera på ett tydligt sätt till allmänheten. 
Här fallerar utbildningen ofta.

Karin Perers menar att den skogsakademiska kärn-
kompetensen består av fyra delar. 1) Kunskap om 
skogens roll för en hållbar samhällsutveckling, 
viktigt såväl i offentlig förvaltning som i privat 
skogsbruk och bolag. 2) Analytisk förmåga. Sådan 
kunskap som förr sågs som självklar, som att kunna 
mäta och bedöma skog, tas numera över av tekniska 
lösningar. Istället är det viktigt med ökad förmåga 
att analysera och förstå resultaten som detta ger. 
Det är således inte samma hantverk i skogen som 
tidigare. 3) Ur ett familjeskogsperspektiv är social 
förmåga och kompetens avgörande. Det innebär att 
man lär sig att förstå människor och att skogsägare 
är väldigt olika med olika mål för sitt skogsbruk. 
En sådan samhällelig förståelse är en del av hållbar 
utveckling, liksom att kunna kommunicera ekolo-
gisk och ekonomisk utveckling på ett anpassat vis. 
4) Förändring sker snabbt och därför bör utbild-
ningen ge en beredskap för omställning, en öppen 
attityd och en medvetenhet om att man måste kunna 
utvecklas efter förändrade samhällsomständigheter. 

Mats Sandgren skiljer på skogsakademisk kom-
petens för jägmästare respektive skogsmästare. På 
jägmästarsidan är det fortsatt angeläget med bred 
kompetens i biologi, teknik, ekonomi och till viss 
del juridik för att kunna göra de övergripande analy-
serna. Denna kunskapsbredd ger en helhetssyn som 
är grunden för innovation och utveckling inom det 
skogliga området. Vad gäller skogsmästarna är kärn-
kompetensen de traditionella skogsbruksämnena 
och skogsteknik. Över tid går det att se förskjut-
ningar rörande skogsakademisk kompetens, inte 
minst kunskap i naturvård och miljöhänsyn har fått 
en helt annan dignitet. Slutligen har digitaliseringen 
och en ökad datamängd att hantera tillkommit, men 
dessa utmaningar kan mer ses som en naturlig ut-
veckling av det skogsakademiska kunskapsområdet. 

Monika Stridsman menar inledningsvis att bredd 
och generalistkompetens i produktion, ekonomi, 
miljö till stor del är bra, det ger en grundförståelse 

för naturresurser. Men hennes käpphäst är att många 
skogsakademiker verkar sakna kunskap om nutidens 
svenska skogspolitik. Visserligen har nyexaminerade 
skogsakademiker bra internationell koll och kunskap 
om skogsvårdslagen, men fortfarande dominerar en 
syn på svensk skogspolitik som den såg ut före 1993. 
Eftersom det är skogspolitiken som sätter villkoren 
för skogsbruket går det inte att se skogssektorn som 
ett slutet sällskap. I kärnkompetensen behöver det 
därför ingå en bredare kunskap om samhällets och 
politikens syn på skogen, en samhällskunskap som 
är vidare än bara ekonomi och produktion, där det 
ingår att skogssektorn är en del i ett samhälle. ”Där 
jag jobbat är den skogsakademiska kärnkompeten-
sen en nisch i en större verklighet.” En fråga hanteras 
bäst genom att samla folk med olika perspektiv som 
kan ge kreativa lösningar. I skogsakademiskt kun-
nande ingår även kunskap i förhandlingsteknik och 
bemötande av människor. Särskilt på en myndighet 
måste en tjänsteman kunna hantera människor res-
pektfullt och ha insikten att hon eller han ingår i 
det demokratiska systemet. Det gäller att kunna ta 
hand om och avsluta ärenden där delaktighet från de 
berörda ofta är lika viktig som själva sakfrågan. Hos 
skogsakademiker måste det finnas stor förståelse för 
de samhälleliga spelreglerna: ”Om du ska befinna 
dig utanför staketet, så ska du känna till att du be-
finner dig där.” 

Vad är idag nytänkande och innovation 
inom det skogsakademiska kärnområdet?
En återkommande spontan reaktion på denna fråga 
var att den var svår att besvara, vilket kanske kan ses 
som en viss osäkerhet på vart det skogsakademiska 
området är på väg. Det går emellertid att utläsa någ-
ra återkommande drag.

Ett sådant ledmotiv är en ”öppning” av det skogs- 
akademiska området. Monika Stridsman menar att 
nytänkande är en insikt om att det finns en om-
värld och att de skogliga ämnena vänder sig mer  
mot andra ämnesområden. Tvärvetenskap är i detta 
sammanhang fortfarande en innovation även om 
svår att bedriva i praktiken. På samma sätt menar 
Katarina Eckerberg att en utveckling, som kan 
spetsas till betydligt mer, är att kunna mer om sam-
hällets organisation och politiken såväl nationellt 
som inom Europeiska unionen och internationellt. 
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Mats Sandgren håller med om att SLU har varit 
svagt på att ge en allmän utbildning i skogspolitik 
och i hur det skogliga samhällsområdet ser ut med 
olika myndigheter, företag, skogsägarföreningar och 
organisationer. En variant av detta tema framförde 
Pelle Gemmel, som menar att skogsbruksämnena 
finns kvar men det nya är att de tillämpas med ny 
teknik och mot nya mål. Innovationen består alltså 
av att den ämnesmässiga kärnan breddas och vänds 
mot andra ämnen, mål och tillämpningar. I detta 
sammanhang är det viktigt att förstå att den skogli-

ga arenan ändrat karaktär. Allt färre i befolkningen 
har direkt kontakt med skogen, den professionella 
skogssektorn har blivit ”mindre” och den har ändrats 
från en viss syn på skogsbruk till ett mer öppet för-
hållningssätt. Här måste skogsutbildningen hitta sin 
roll men det tar tid att tänka om. På ett liknande sätt 
anser Karin Perers att målen för skogsbruk är olika 
och det är inte självklart att de ekonomiska målen 
är de viktigaste för familjeskogsbruket. Nytänkande 
innebär således att skogsrådgivaren måste ha en 
blick för olika skogsägares värderingar och att ta 

Foto 3: Personburen laserskanningsutrustning 
som samlar in 3D-punkter från trädstammar allt 
eftersom man går i skogen.
Bildkälla: SLU Mediabanken, foto: Linnea Kyrö 
Stenlund.

skogsägares mål på allvar, oavsett vad 
målet är.

Andra framträdande teman är ny 
teknik och nya produkter. Vad gäller ny 
teknik anser Sandgren att jägmästarut-
bildningen måste vässas betydligt med 
hjälp av KTH och Chalmers i fråga 
om automatisering och digitalisering, 
som kommer att förändra skogsakade-
mikernas vardag. Exempelvis kan den 
skogliga planeringen göras ”på rum-
met” med hjälp av laserskanning och 
bekräftas med endast enstaka skogs-
besök (Foto 3). Detta ställer samtidigt 
nya krav på en förståelse och hante-
ring av Big data för att kunna värdera 
materialet och veta vad som är svå-
righeter och vad som är möjligheter. 
Automatisering av drivningsarbetet 
med självkörande skogsmaskiner ford-
rar dessutom kunskap om hur dessa 
enheter ska styras för att uppnå resul-
tat i skogsbruket. Perers påpekar även 
att ny teknik kan utvecklas för att ge 
enklare och bättre rådgivning.

Vad gäller de nya produkterna beto-
nar Elisabet Salander Björklund vikten 
av att få in dessa på de skogsakademis-
ka utbildningarna, inklusive en ökad 
kunskap om vedegenskaper och deras 
potentiella användningar. Utveckling 
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av nya produkter får också återkopplingar och ef-
fekter på skogsbruket. ”Studenterna måste lära sig 
att förstå att man genom val av träd och skötselme-
toder kan påverka skogen på ett sätt som har bety-
delse för framtida möjligheter eller icke-möjligheter 
att producera vissa typer av varor.” En slutsats som 
både Eckerberg och Sandgren lyfter fram är att det 
ingenjörsartade till stor del är något som saknas på 
SLU och på skogsakademisk utbildning, det vill 
säga spetskompens inom automatisering och tek-
nikutveckling rörande vad det går att använda träd 
till i en framtida bioekonomi. 

Slutligen framhåller Lars-Erik Liljelund att 
förhållandet mellan miljö och produktion är ett 
utvecklingsområde. Frågan är vad det krävs för att 
upprätthålla en godtagbar biologisk mångfald inom 
produktionsskogar. Även om naturvårdsbiologisk 
kunskap expanderat under de senaste årtiondena har 
den hittills främst berört vissa aspekter, såsom hur 
många träd det ska finnas på hyggen och utforman-
det av gröna korridorer. Alltså finns det fler utveck-
lingsområden och kunskapsläget är oklart. Poängen 
är att med bevarandebiologisk kunskap kan även 
produktionssidan stärkas – det är ”ett kommunice-
rande kärl mellan brukande och bevarande”. Genom 
att vidga den skogsakademiska kompetensen i hur 
skogsproduktionen kan modifieras ytterligare, kan 
bevarandet av biologisk mångfald öka utan att det 
innebär att mer skog måste skyddas helt.

Hur utveckla dagens utbildningar?
Det råder konsensus bland intervjupersonerna om att 
den nuvarande skogsakademiska utbildningen måste 
utvecklas i allmänhet och jägmästarprogrammet i 
synnerhet. Flera av intervjupersonerna pläderar för 
en större reformering av hur skogsakademisk utbild-
ning bedrivs i Sverige. Maria Norrfalk menar att en 
lång yrkesutbildning inte är attraktiv bland dagens 
unga. Istället bör man satsa på masterutbildning 
som möjliggör mer blandning och valmöjligheter. 
En student kan till exempel först gå på handelshög-
skola eller teknisk högskola och sedan läsa skog på 
SLU, eller tvärtom. Alla intervjupersoner tyckte att 
inrättandet av en ”skoglig spets” på avancerad nivå 
för studenter med annan utbildningsbakgrund är en 
bra idé, som kan ge nya kombinationer och locka 
nya kategorier av studenter. Överhuvudtaget ser de 
ingen motsättning mellan skogsakademisk bas och 

spets. Sandgren anser att på detta sätt skulle det gå 
att få in personer i näringen som har specialisering 
i ordets rätta bemärkelse, till exempel en ekonomi-
jägmästare som verkligen kan ekonomi eller civilin-
genjörjägmästare och journalistjägmästare. Det är 
heller inte avgörande i vilken ordning utbildningen 
betas av, det kan till och med vara en fördel att läsa 
skog senare i utbildningen när man är mer mogen 
och har kunskaper att bygga vidare på.

Flera av intervjupersonerna understryker emel-
lertid att denna reformering också måste inbegripa 
en geografisk spridning av var utbildningen bedrivs. 
Norrfalk menar att det är mycket viktigt att erbjuda 
utbildningen på åtminstone en plats till. Det skulle 
locka fler och norrlandsstämpeln skulle bli mindre 
tydlig. Med dagens distansteknik och modern pe-
dagogik kan det inte vara ett hinder att läraren bor 
på annan ort. På samma sätt anser Gemmel att det 
är dags att släppa monopolet på skogsutbildningen. 
Han tror inte heller på en utbildning ”där alla går 
in på A och ut på Ö med nästan samma innehåll”. 
Det gäller istället att ”öppna upp på alla sätt i sko-
gen så att det inte blir så isolerat” genom att bedriva 
undervisningen på flera orter, blanda kandidat- 
och masterutbildningar, föra in nya mål och till-
lämpningar, koppla samman olika ämnen och locka 
nya sorters studenter. Sandgren är inne på samma 
linje och anser att Umeå som utbildningsort är en 
del av bekymret att rekrytera personer med annan 
bakgrund. Det skulle underlätta om antagningen 
skedde på flera orter. 

Salander Björklund sammanfattade tydligt hela 
detta synsätt. Enligt henne bör denna omstöpning 
innehålla tre delar: 1) Gå över helt till Bologna-
systemet och sluta med separata intag till skogs-
mästare och jägmästare. Inför istället ett intag på en 
treårig kandidat för all skogsakademisk utbildning 
och först när kandidatutbildningen är avklarad ska 
det gå att söka masterutbildning för att specialisera 
sig. 2) Kandidatutbildning bör ges på minst tre fy-
siska platser i landet. 3) Det ska finnas färre platser 
på masterutbildningen jämfört med kandidatutbild-
ningen. Sammantaget bör det finnas 2–3 masterpro-
gram som ger spets plus en skoglig masterutbildning 
som är öppen för studerande med andra kandidatut-
bildningar i botten. Redan nu anställs många inom 
skogssektorn med annan utbildning – med en öppen 
skoglig master skulle de kunna få en skoglig inrikt-
ning innan de anställs.
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Att öppna den skogsakademiska utbildningen 
skulle enligt Stridsman ge många positiva bieffek-
ter. Studenterna skulle bättre förstå omvärlden, det 
skulle locka fler kvinnor, ge större rörlighet på ar-
betsmarknaden och medföra att fler skogsakademi-
ker ger sig in på nya områden. Med andra ord, det 
skogsakademiska området skulle kunna expandera 
utanför den traditionella ramen. 

Eckerberg är mer eftertänksam vad gäller möjlig-
heten att erbjuda skoglig masterutbildning till stu-
denter med annan utbildningsbakgrund. Visserligen 
anser hon det är en bra idé men en sådan utbildning 
får inte bli för trivial. Utifrån egen erfarenhet kan 
hon konstatera att det inte är helt enkelt att samla 
folk med helt olika bakgrunder på en avancerad  
utbildningsnivå. Det gäller att både hitta det avan-
cerade och att samtidigt få med alla. Här måste det 
nog finnas valmöjligheter och även vissa gemensam-
ma moment. Men Eckerberg påpekar att det också 
finns andra sätt att öppna SLU:s utbildningar. Det 
kan göras genom att studenter från andra universitet 
i högre grad kan läsa enstaka kurser på SLU och 
tvärtom, studenterna på SLU kan läsa på andra uni-
versitet och sedan validera kurserna i sin utbildning. 

Figur 12: Bolognasystemet inom det svenska utbildningssystemet. Bildkälla/förlaga: Universitets- och högskolerådet 2017.
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Alltså fler möjligheter till samkörda kurser på såväl 
grund- som avancerad nivå, där studenterna kan 
plocka ihop från ett bra smörgårdsbord. Det skulle 
också kunna ge bättre ekonomi eftersom många 
skogliga kurser är dyra och har få studenter.

Som framkommit riktas mycket kritik mot 
den nuvarande femåriga jägmästarutbildningen. 
Sandgren menar att det utbildas för många jägmäs-
tare – ”en halvering vore rimlig”. Ett minskat intag 
ökar konkurrensen och därmed nivån på de som an-
tas till utbildningen. Den generella bilden är enligt 
Sandgren att studenterna är missnöjda med grund-
utbildningen, medan påbyggnadskurserna gör de 
duktiga studenterna betydligt mer tillfredsställda. 
Vidare tror Sandgren att i praktiken kommer snart 
skogsmästarna vara de som sköter virkesköparjob-
ben, distriktschefsjobben, kanske produktionsledar-
jobben samt arbeten inom logistik och transport. 
Denna utbildning måste därmed utökas och kompe-
tensen breddas. Samma synsätt har Perers, som säger 
att på Mellanskog är man väldigt nöjd med skogs-
mästarutbildningen, de som kommer ut är ”skog-
ligt nära i sin kompetens”. Även Linnéuniversitetets 
nya utbildning är bra, med fokus på aktiva beslut 
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och mål i skogen. Däremot framstår jägmästarna 
som överkvalificerade för skoglig rådgivning, det 
forskningsförberedande verkar ha väl stor tyngd i 
utbildningen. Oavsett det menar Perers att det är 
något fel i proportionerna med för många platser för 
jägmästare som inte fylls på samtidigt som det är kö 
till skogsmästarprogrammet. Angående jägmästar-
utbildningen är Salander Björklund tydlig: ”Varför 
utbilda någon i fem år för att bli virkesköpare – det 
är ett slöseri med samhällets resurser!” 

Flera ser också ett problem med beteckningen 
” jägmästare” och till viss del ”skogsmästare” på 
själva utbildningen. Salander Björklund konstaterar 
att det finns en stor osäkerhet bland nyexaminerade 
vad en jägmästarutbildning egentligen innebär – är 
det en kandidat- eller masterutbildning och är det 
en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning? 
Om man istället följer Bolognasystemet, med kan-
didat (Bachelor in Forestry) och master (Master in 
Forestry), är det något som även kollegor internatio-
nellt förstår. Däremot ska det vara valbart om stu-
denterna vill ta yrkestiteln skogsmästare efter kandi-
datexamen och jägmästare efter masterexamen.

Också Norrfalk betonar att det är dags att överge 
beteckningen jägmästare på själva utbildningen då 
denna benämning inte har en bredare attraktions-
kraft utan främst vänder sig till de som redan vet 
vad det är. Men eftersom många i skogssektorn har 
sin identitet knuten till jägmästartiteln kan den fin-
nas kvar som en valbar yrkestitel. Studenter som läst 
liknande utbildningar, på SLU eller på något annat 
universitet, borde också kunna få ta jägmästare som 
yrkestitel. Även Sandgren menar att det idag är få 
i samhället som vet vad en jägmästartitel betyder. 
Men det finns samtidigt en yrkesstolthet och en lång 
tradition att falla tillbaka på och därför måste titeln 
marknadsföras bättre. Samtidigt säger han att kun-
de man hitta ett bättre namn på själva utbildningen 
så vore ingen skada skedd. 

Gemmel, som är den enda av intervjupersonerna 
som är direkt kopplad till fakulteten för skogsveten-
skap, anser att den bästa kompetensen inte utnyttjas 
i utbildningen. SLU är ett mycket bra forsknings-
universitet utifrån akademiska måttstockar men inte 
ett bra skogsbruksuniversitet utifrån samhälleliga 
kriterier. De skogliga kärnämnena har hamnat på 
efterkälken med endast ett fåtal som går vidare till 
forskarutbildning och därmed blir inte den skogliga 
kärnan i utbildningen akademisk. Detta är också 

ett resultat av ett systemfel i den akademiska värl-
den i stort. Universitetssystemet med intern styr-
ning har gjort att skogsfakulteten tappat kontakten 
med omvärlden och parallellt har skogsbruket inte 
varit bra på att ställa krav på fakulteten. Därmed 
styr det vetenskapliga helt och dialogen försvinner. 
Det paradoxala är att samtidigt får studenterna inte 
heller någon kontakt med vetenskapen eftersom 
framgångsrika professorer och forskare inte längre 
undervisar. Istället borde det vara lärostolen som är 
ansvarig för ämnets utveckling och som är aktiv i 
undervisningen. Uppgiften är att se till att det ut-
bildas efterföljare som kan bära med sig viktiga kun-
skaper, kompetenser och perspektiv ut i samhället. 

Skogsakademiska normer: Nödvändigheter, 
hinder och möjligheter
Som framkommit är en tydlig synpunkt att det är 
dags att öppna upp de skogsakademiska utbildning-
arna och även den skogliga arenan i stort. För att 
återkoppla till de teoretiska perspektiven finns i den 
dominerande regimen ett inbyggt stigberoende, där 
förändringstryck så långt som möjligt hanteras ge-
nom anpassningar utan att centrala relationer och 
den ontologiska modellen rubbas. Det kan finnas 
goda skäl att upprätthålla denna kärna men det gör 
att det också är svårt att åstadkomma större föränd-
ringar. Med denna teoretiska utgångspunkt fick in-
tervjupersonerna frågan om det finns någon norm 
som förmedlas av dagens skogsakademiska utbild-
ningar och om denna i så fall är ett hinder, en nöd-
vändighet eller en möjlighet för framtida utveckling 
av utbildningarna. Precis när intervjuerna påbörjats 
publicerade sexton kvinnliga jägmästarstudenter 
ett öppet brev med anledning av skogsbranschens 
Metoo-upprop – ”#slutavverkat” – där de vittnade 
om sexism och trakasserier på dagens utbildning 
(”Från hashtag till handling”). Som de skriver i bre-
vet, ”normer går i arv mellan årskurserna och skapar 
en kultur. En exkluderande kultur där inte bara vi 
kvinnor far illa, utan alla som önskar gå emot dessa 
normer”. Därför ställdes också en följdfråga om 
jämställdhet till intervjupersonerna. 

Flera av intervjupersonerna lyfter fram att skogs-
akademisk utbildning och profession förknippas med 
en viss bild. Lars-Erik Liljelund menar att det, i alla 
fall förr, fanns en norm som satte fältarbetet i fokus. 
Det var en kollision mellan vetenskaplighet och fält-
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forskning med ”gröna stövlar på”. Även Karin Perers 
anser att det finns sådana normer och de skymmer 
möjligheterna. Bilden av jägmästaren är fortfarande 
”den jaktintresserade personen, företrädesvis en  
man, i gröna kläder och med rejäla kängor”. Men 
denna bild är inte relevant eftersom de flesta jäg-
mästare hamnar i manschettyrken på kontor. Mats 
Sandgren menar att bilden av skogsakademikerna är 
”en man i en rutig skjorta vid en jeep” och det gäller 
att inte föda den stereotypen gång på gång. Enligt 
Pelle Gemmel finns en viss slagsida mot folk från 
landsbygd och jägare, men yrket är betydligt bredare 
än så. Normen gör att skogsakademisk utbildning 
får ett smalt söktryck och likartade studenter.

Denna bild utgör alltså ett hinder för rekryte-
ringen av nya studenter till skogsakademisk utbild-
ning. Som ett aktuellt exempel på detta hade flera av 
intervjupersonerna reagerat på de tre reklamfilmer 
för jägmästarutbildningen som Skogsfakulteten lan-
serade våren 2018. Inte så att det var fel på filmerna 
i sig men sammantaget gav de en konstig bild av 
jägmästaryrket. Som Maria Norrfalk säger ”alla tre 
talade norrländska, alla i fältkläder och alla står en-
samma i snön”. Det är fritt, lugnt och fint i natu-
ren – något som knappast lockar stockholmare eller 
skåningar. Men jägmästare kan fungera på många 
ställen i samhället och de jobbar oftast om skog men 
med människor. Elisabet Salander Björklund me-
nar också att filmerna ”ger en bild av att vi söker 
en norrländsk friluftsmänniska”. Så ser hon emel-
lertid inte på utbildningen och på branschen. En 
skogsakademiker sitter främst på kontor, arbetar 
ofta i lag, reser mycket och arbetar huvudsakligen 
i städer. ”Fältdagarna är ganska få för de flesta, och 
därför kan man inte ge bara den bilden.” Även Mats 
Sandgren kommenterar att filmerna förstärker en 
stereotyp som inte är önskvärd. Istället bör de visa 
upp män och kvinnor i olika roller och i skilda sam-
manhang för att få fram bredden och de stora möj-
ligheter som utbildningen ger.

Hur ska då skogsfakulteten göra istället? Inter-
vjupersonernas svar är att vidga hur skogsakademisk 
utbildning presenteras, vilka den vänder sig till och 
var man marknadsför sig. Förutom att öka antalet 
kvinnliga sökande betonar alla att det finns andra 
underrepresenterade grupper på den skogliga arenan. 
Som Perers säger, ”det är viktigt att nå människor 
med olika bakgrund – land-stad, män-kvinnor och 
annan etnisk bakgrund”. Salander Björklund och 

Gemmel menar att det även är angeläget att locka 
personer med andra mål med skogen och få dessa att 
förstå att de kan få intressanta jobb på många olika 
ställen med olika uppgifter, inte bara inom en viss 
bransch. Flera betonar att det är särskilt svårt att 
locka personer med annan etnisk och kulturell bak-
grund. Här gäller det att jobba med särskilda sats-
ningar. En väg att gå är enligt Salander Björklund 
att öppna upp andra ingångar till skogsakademisk 
utbildning, det vill säga öppna masterutbildningar 
och antagning på fler orter. Även Gemmel konsta-
terar att det är svårt att få in personer med annan 
etnisk bakgrund ”från botten”.

Var marknadsföringen sker är också viktigt. Med 
mer fokus på masterutbildning så måste marknads-
föring ske på grundutbildningar såväl inom som 
utanför SLU. Vidare anser Monika Stridsman att 
SLU och deras skogsutbildningar systematiskt mås-
te försöka träffa nya grupper och hitta nya arenor att 
marknadsföra sig på. Såväl Stridsman som Norrfalk 
tycker att en framkomlig väg helt enkelt är att fråga 
de som inte söker till skogsakademiska utbildningar 
varför de inte gör det och vad som kan göra dessa 
utbildningar attraktiva. 

Hur ställde sig då intervjupersonerna till jäm-
ställdhet? Sandgren konstaterar att det finns normer 
bland en minoritet av studenterna som definitivt inte 
är till gagn för jägmästarutbildningen. Vad gäller 
Metoo ser han det som ett tillfälle för studentkåren 
att städa undan en del av traditionerna på Skogis 
som inte gynnar jämställdheten och som inte hör 
hemma i vår tid. Enligt Stridsman finns det även ett 
grupptryck i branschen som innebär att man exem-
pelvis ska tycka lika om produktion och miljö. Detta 
är en tillbakatryckande kraft som leder till likrikt-
ning och till svårigheter att locka kvinnliga sökan-
de. Här borde utbildningens uppgift vara att till-
föra värderingar och perspektiv som vidgar sig mot  
andra uppfattningar och områden. Gemmel menar 
att på en utbildning lär man sig ofta mer av kurs-
kamrater och medstudenter än av lärarna. Därför 
är det bra med studenter med olika bakgrunder och 
en öppenhet för olika perspektiv men den ”macho-
kultur och gamla skogliga tankar” som lever kvar 
motverkar detta. Enligt Eckerberg har det funnits 
en stark norm (som gjorde att hon valde att lämna 
SLU) men den börjar luckras upp. Flera är inne på 
att dessa problem inte är isolerade till jägmästarut-
bildningen utan att de finns i skogsnäringen och 
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samhället i stort. Perers menar därför att det är vik-
tigt att visa att det finns kvinnor i ledande positioner 
i Skogssverige. Det finns dock en ängslighet kring 
genusfrågor och därför måste diskussionen hållas le-
vande så länge det behövs. Salander Björklund anser 
att inom branschen är det en chefsfråga att ändra på 
könssammansättningen. 

Sammanfattande diskussion
Det kan konstateras att det bland intervjupersonerna 
finns en ganska stor samsyn kring att den skogs-
akademiska kärnan återfinns i den traditionella 
treenigheten mellan produktion, skogshushållning 
och naturvetenskapliga grundkunskaper, där det är 
de åtgärdsinriktade skötselämnena som utmärker 
skogsakademisk utbildning. Det finns också en stor 
samsyn i att denna kärna på ett bättre sätt måste 
placeras in i ett större sammanhang. Som vi såg i 
den historiska delen har det under det senaste halv-
seklet funnits en skarp kritik mot att skogsbruk inte 
sätts in ett ekologiskt sammanhang. Numera är alla 
överens om att miljöperspektiv är viktiga även om 
det fortfarande finns synpunkter om att dessa kan 
integreras och förbättras ytterligare. Det nya som 
många betonar är att den skogsakademiska kärnan 
också måste kopplas samman och integreras i ett 
samhälleligt och mänskligt sammanhang, inte bara 

begränsat till den traditionella skogssektorn. Det 
handlar om skogspolitik, demokrati, skogsägares 
värderingar, att förstå olika gruppers utgångspunk-
ter, skilda målsättningar samt bemötande och kom-
munikation.

För att införliva detta, men också för att ge 
ökat utrymme för nytänkande inom kärnan och 
innovation rörande teknik, åtgärder och produk-
ter, ser en majoritet av intervjupersonerna ett behov 
av att göra om de nuvarande utbildningarna. Dels 
handlar det om att ändra innehåll och ramarna 
för skoglig universitetsutbildning. Med nya in-
slag, Bolognasystemet, ökad valfrihet, att blanda 
kandidat- och masterutbildningar och förändrade 
förkunskapskrav, kan ett mer flexibelt och mång-
sidigt skogsakademiskt utbildningssystem utvecklas 
som svarar mot fler behov. Dels handlar det om att 
ändra normer och föreställningar som är kopplade 
till utbildningarna och skogsbranschen. Att skogs-
akademisk utbildning förknippas främst med män i 
gröna kläder, jakt, ensamhet i fält, Norrland, lands-
bygd och produktion är en belastning. Det handlar 
inte bara om bristande jämställdhet och svårigheter 
att locka nya grupper av studenter, det är också ett 
hinder för en positiv utveckling och nytänkande. 
Sammantaget framkommer alltså en öppenhet för 
nya möjligheter och en vilja att förändra den rådande 
situationen.
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Inledning
Denna avslutande del av studien är mer tolkande och 
diskuterande i sin karaktär. Den drar ihop trådarna 
från de historiska, framtida och nutida undersök-
ningarna och diskuterar olika handlingsvägar och 
deras möjliga konsekvenser. I såväl framtidsdelen 
som i nutidsdelen har det redogjorts för hel rad av 
olika konkreta förslag på tillägg, förändringar och 
åtgärder. Något som med all tydlighet framkommit 
under arbetet med denna studie är att nästan alla 
som på något sätt har beröring med det skogsaka-
demiska området har en idé om vad som är utbild-
ningens poäng, vad som är problemet och vad som 
bör göras. Även om de sällan tycker lika visar det 
på ett utbrett engagemang kring dessa utbildningar 
långt utanför SLU:s väggar. Här finns alltså en oer-
hörd styrka som, om den utnyttjas rätt, kan göra att 
utbildningarna kan förnyas och öka sin relevans för 
framtiden.

Avsikten med denna idéram är att, med hjälp av 
de teoretiska perspektiv som introducerades inled-
ningsvis, försöka strukturera upp alla åtgärdsförslag 
som framkommit i denna studie, dra upp alterna-
tiva vägval och diskutera dessas möjliga verkningar. 
Detta görs inledningsvis genom en tidsöverskri-
dande – transtemporal – analys av hur de historiska, 
framtida och nutida perspektiven sammanlänkar 
kring vad som utgör skogsakademisk kärnkompe-
tens, den ontologiska modellen och dess relevans-
sammanhang. Därefter ordnas de föreslagna åtgär-
derna i adaptiva respektive transformativa vägval 
med skilda möjligheter och risker. Med detta som 
utgångspunkt resoneras sedan kring vad som kan 
behöva bevaras, utvecklas eller kanske helt göras 
om. Förhoppningsvis kan denna idéram leda till en 
ökad reflektiv diskussion inom det skogsakademiska 
området, samt utgöra ett underlag för skogsfakulte-
tens eventuella kommande beslut rörande de skogs-
akademiska utbildningarnas framtid.

Idéram

Den skogsakademiska kärnans förändringar 
och relationer
En tidsöverskridande analys rörande vilka kärn-
kompetenser som ingått och kan komma att ingå i 
de skogsakademiska utbildningarna visas översikt-
ligt genom Figur 13, som utgår från flernivåanalys-
modellen. Dagens situation påverkas av historiska 
stigberoenden som kan spåras tillbaka åtminstone 
till tidigt 1900-tal. Då hade en naturvetenskaplig 
teorigrund etablerat sig som en viktig del tillsam-
mans med skogshushållning (med skötsel) och 
skogsproduktion (med ekonomi) som sammanlän-
kade kärnkompetenser. Tillämpning av mer avan-
cerad industriell teknik stod fortfarande utanför 
skogsbrukskunnandet, men fram till mitten av 
1900-talet hade detta blivit en viktig del, medan 
olika naturvetenskaper istället blev mer integrerade 
i skogsbruksämnena. På 1960- och 70-talen växte 
ekologin och miljötänkandet fram och har successivt 
fram till idag blivit allt starkare och mer inlemmat 
med övriga kompetenser. Samtidigt har den tekniska 
inriktningen på inte minst jägmästarprogrammet 
försvagats. 

Framtidsspaningarna, som pekar tillbaka mot 
dagens situation, lyfter fram att klimatförändring, 
energiomställning, bioekonomi, digitalisering, ur-
banisering och globala beslut kan få allt större in-
verkan på den skogliga arenan. Samtidigt behövs 
mer av lokala dialoger och anpassningar för att utöva 
skogsbruk i praktiken. Som ett svar på detta ser del-
tagarna i workshoparna (och likaså intervjuperso-
nerna) tre kompetenser som knackar på dörren och 
vill komma in bland de skogsakademiska kärnkom-
petenserna och på utbildningarna. Den första är en 
bredare samhällsvetenskaplig kompetens, förutom 
existerande skogsekonomi och planering, rörande 
samhällsanalys, skogspolitik, omvärldsförståelse och 
styrning. Den andra är kritiskt tänkande, tvärveten-
skap, helhetsperspektiv och generiska kompetenser 
för samverkan och kommunikation. Den tredje är 
teknik och då i form av nya produkter och digitalise-
ring, samt hur dessa får återverkningar i hur skogs-
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bruk bedrivs. Något som ligger i skärningspunkten 
mellan dessa tre kompetenser är till exempel en di-
gital, statistisk och värderande förmåga att kunna 
hantera stora datamängder, kunna sätta in dessa i 
ett större sammanhang och i samråd med berörda 
överföra detta till anpassade åtgärder. 

Slutligen, för att belysa den nuvarande situatio-
nen, domineras idag de skogsakademiska utbild-
ningarna av sammankopplade kompetenser inom 
skogsproduktion, skogshushållning och skogseko-
logi, där det ingår ekonomi, planering, organisation 
samt i viss mån teknik och ett litet inslag av bredare 
samhällsvetenskapliga perspektiv. 

Även dagens skogsakademiska kärnkompetenser 
kan sättas in i ett större samtida sammanhang. De 
skogsakademiska utbildningarna ingår som en del av 
en skoglig arena med en rad olika företag, myndig-
heter, organisationer, skogsägare och enskilda med-
borgare med olika intressen och värderingar.

Därefter finns det politiska systemet från lokal 
till global nivå, med civilsamhälle och offentlig de-
batt. Allt detta påverkas i sin tur av omvärldsföränd-
ringar med övergripande socio-ekologiska processer, 
som migration, marknad, klimat, energi och värde-
ringsförskjutningar. Denna omgivning kan beskri-
vas som en lök med ömsesidigt växelverkande lager 

Figur 13: Tidsöverskridande beskrivning av strukturella förändringar av skogsakademiska kompetenser i relation till förändringar på land-
skaps- och nischnivåerna. Förenklat går det att se en stabil utveckling av skogsakademisk utbildning inom en dominerande skoglig regim 
under de senaste 100 åren. I stort sett är det samma innehåll förutom att teknik både förstärkts och försvagats samt att naturvårdsekologi 
etablerat sig som en given del. Ser man mot framtiden så är det tre områden – samhällsvetenskap, tvärvetenskap/generiska kompetenser 
och teknik – som knackar på och vill in. Beslutet om framtidens skogsakademiska utbildningar tas dock alltid i nuet, i relation till historiska 
spårbundenheter och olika framtida möjligheter och önskemål.
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(Figur 14), där mitten i detta fall utgörs av de skogs-
akademiska kärnkompetenserna – de kan i ett annat 
perspektiv lika gärna kan vara i periferin. Något som 
efterfrågats både på workshoparna och hos flera av 
intervjupersonerna är generiska kompetenser för att 
kunna positionera sig i samhället, aktivt förhålla sig 
till olika sammanhang och kommunicera över olika 
gränser. Därigenom kan den skogsakademiska kom-
petensen utvecklas för att kunna hantera komplexa 
utmaningar med flera motstridiga mål. 

Skogsakademiska modeller och riktningar
Något som framstår som fundamentalt för en skogs-
akademiker, som framkommit både i den historiska, 
den framtida och den nutida analysen, är att tänka 
åtgärdsinriktat och att kunna bedöma hur gjorda 
insatser får långsiktiga konsekvenser som kan leda 
till positiva eller negativa återverkningar utifrån ett 
visst mål. Som Maria Norrfalk uttrycker det, att se 

skog på detta målinriktade och dynamiska sätt ”lig-
ger i deras DNA”. Här återfinns således en central 
del av den skogsakademiska ontologiska modellen. 
Grunden för denna modell vilar på ett ekonomiskt 
tänkande om nyttiggörande av naturresurser för 
vissa samhälleliga ändamål, men på ett långsiktigt 
hållbart sätt (Lowood 1990). Tillsammans med en 
naturvetenskaplig grundförståelse och skötselkom-
petens kunde detta upprätta ett logiskt samband 
mellan ett teoretiskt know-why och ett praktiskt 
know-how. Schäfer (2012) benämner ett sådant 
sammanlänkande förhållningssätt för en ”finalized 
science” eller en ”goal-oriented science” – en ända-
målsinriktad eller målorienterad vetenskap, där vissa 
samhällsfrågor och behov är direkt integrerade i de 
teoretiska grundvalarna som styr vilka åtgärder som 
ses som rationella. 

Kritiken mot denna ontologiska modell är att 
den har varit för snävt inriktad mot att odla och 
sköta bestånd av träd (inte skogen i dess helhet) 

Figur 14: Den nuvarande skogsaka-
demiska kärnan befinner sig i en för-
änderlig och kontextuell situation 
(vilket även gör kärnan föränderlig). 
Mer inslag av generiska och gräns- 
överskridande kompetenser kan 
göra att en skogsakademiker på ett 
medvetet sätt kan förhålla sig till 
dessa föränderliga sammanhang, 
bättre hantera sammansatta pro-
blem och bli mer lyhörd för anpas-
sade tillämpningar. 
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Foto 4: Med en annan ontologisk modell öppnar sig nya perspektiv att se på träd och skog. På dagens skogsakademiska utbildningar finns 
såväl denna naturvårdsekologiska som en produktionsorienterad skogsvetenskaplig ontologisk modell väl representerade. Det går dock att 
diskutera hur ofta dessa ontologiska modeller möts i gemensamma undervisningsinslag på utbildningarna, där de skilda normativa grun-
derna, vetenskapliga teorierna och praktiska tillämpningarna jämförs och diskuteras. Om förslagen om ökade inslag av samhällsvetenskap 
och teknik i framtiden får genomslag kan det innebära att fler sätt att se på förhållandet mellan skog, forskning och samhälle blir represente-
rade. Hur kan framtida skogsakademisk utbildning då fungera som en kreativ mötesplats för alla dessa perspektiv?
Bildkälla: SLU Mediabanken, foto: Erik Cronvall.

och att vissa ekonomiska samhällsmål och normer 
stått i fokus medan andra fallit utanför siktfältet. 
Men även till exempel naturvårdsekologi har en 
ontologisk modell som har drag av en måloriente-
rad vetenskap (Foto 4). En förgrundsgestalt inom 
detta forskningsområde, Michael E. Soulé (1985), 
menar att bevarandeekologi är en ”crisis discipline” 
där man som ett svar på den hotande ekologiska 
kollapsen måste agera för att bevara naturen även 
innan alla vetenskapliga fakta finns på plats. Det är 
en problemorienterad vetenskap med en etisk grund 
i miljötänkandet, som genom en annan koppling 
mellan teori, behov och praktik, ser skogen med en 
annan blick, där istället brådskande åtgärder för att 
återställa en ekologisk ordning blir rationella (Egan 
2017).

Frågan är emellertid hur motstående dessa två 
ontologiska modeller egentligen är idag. Klart är 
att deras normativa grunder kommer från helt olika 
håll och skiljer sig radikalt åt. Däremot vad gäller 
tillämpning har ekologer och traditionella skogs-
forskare blivit allt mer lika. Mycket av naturvårds-
inriktad skogsekologi är idag lika lösnings- och 
managementorienterad som de traditionella skogs-
bruksämnena (Mårald et al. 2016). Samtidigt har 
skogsbruksämnena vidgat sig mot att sköta skogen 
för en lång rad olika mål, inklusive ekologiska. Lite 
paradoxalt har bevarandeekologi övertagit mycket av 
jägmästarnas gamla språkbruk, som ”hälsosamma 
skogar”, ”restaurering” och försök att upprätthålla 
och efterhärma ”naturliga funktioner” (Dargavel och 
Johann 2013, Oosthoek och Hölzl 2018). Inte minst 
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nyare idéer om ”rewilding” ligger i praktiken väldigt 
nära skogsbruksämnena (Jepson 2018), där båda 
modellerna delar ett starkt förtroende för att män-
niskan kan styra naturen och dess funktioner genom 
införandet av nya arter och skötselmetoder för att 
skapa ”nya ekosystem”. Med andra ord, båda model-
lerna är i praktisk tillämpning instrumentella och 
funktionalistiska och de delar en naturvetenskap-
lig grundsyn och en samhällelig strävan efter håll-
barhet. Många teoretiska ramverk inom forskning 
rörande hållbar utveckling (sustainability science), 
som ”ekosystemansatsen”, ”Resilience Thinking”, 
”det socio-ekologiska ramverket”, ”ekosystemtjänst-
ansatsen” och ”reflexiv styrning”, har normativa 
utgångspunkter och försöker utveckla strategier, 
åtgärdspaket och skötselmetoder som överbryggar 
olika delar i det socioekologiska systemet samt nu-
tida och framtida behov (Mårald et al. 2017).

Hur kopplar detta tillbaka till skogsakademisk 
utbildning? En åtgärd, vare sig den är produktions-
inriktad, för bevarande av biologisk mångfald, för 
klimatanpassning eller för något helt annat, kräver 
att det finns en riktning att följa. Under en stor del 
av 1900-talet var riktningen för en skogsakademiker 
och för skogsutbildningarna självklar. Man arbeta-
de i näringens eller sektorns tjänst där det gemen-
samma målet var en ökad hållbar produktion som 
kunde ge vinster för skogsägare och företag samt 
ökad välfärd för medborgarna och samhället i stort. 
Som visades i Figur 1 (sidan 13) har dock antalet 
skogspolitiska mål nästan tiodubblats det senaste 
halvseklet och i framtidsworkshoparna förutspåddes 
att markanvändningskonflikter kommer att öka yt-
terligare. I den internationella utblicken visades att 
denna komplexa situation på många håll har lett till 
en professionell osäkerhet inom skogsakademiker-
kåren och i vissa fall till en avinstitutionalisering av 
skogsakademisk utbildning och upplösning av sko-
gen som en egen samhällssfär. 

Ett sätt att hantera att kompassen pekar i alla 
möjliga riktningar är ett ökat vetenskapligt fokus 
på de skogsakademiska utbildningarna. Idag drillas 
studenter i vetenskaplig metod för att kunna bedriva 
ett evidensbaserat skogsbruk, vilket är mycket bra. 
Men en skötselåtgärd är också mål- och värderings-
styrd och får inverkan på berörda samhällen och på 
naturen, vilket alltid har en politisk dimension. För 
att kunna finna legitima, demokratiska och förank-
rade riktningar behöver det således även finnas en 

vidare förståelse av beslutsprocesser, maktstruktu-
rer, olika situationer och hur olika åtgärder kopplar 
till vidare samhälleliga och normativa relevanssam-
manhang. Det gäller alltså att lära studenterna att 
hantera denna mångsidiga situation på ett medvetet 
sätt och att finna såväl vetenskapligt och tekniskt 
som normativt och samhälleligt underbyggda lös-
ningar anpassade för olika omgivningar. 

Föreslagna förändringar
Självklart går det att som ovan kontextualisera och 
problematisera skogsakademisk  utbildning. Ur ett 
pragmatiskt perspektiv, inte minst för den skogsve-
tenskapliga fakulteten, gäller det då också att klar-
göra vilka åtgärder som behöver vidtas för att ut-
veckla och förnya utbildningarna. För att tydliggöra 
detta presenteras här de åtgärdsförslag som fram-
kommit tidigare i studien, sorterade i följande kate-
gorier: innehåll, ramar, organisation samt självbild 
och tankesätt. I viss mån kan dessa kategorier sägas 
vara ordnade från sådant som är lättare att ändra på 
till sådant som är betydligt svårare och som får mer 
genomgripande följder om de ändras.

De flesta förslag som framkommit gäller jus-
tering av ämnesinnehållet i de nuvarande skogs-
akademiska utbildningarna. Då handlar det, som 
framkommit flera gånger, främst om att lägga till 
utbildning i samhällsvetenskapliga, tekniska och 
generiska kompetenser, men egentligen inte byta ut 
något av det nuvarande innehållet. Samtidigt skulle 
det vara mycket svårt att rymma allt detta i dagens 
två utbildningar. Trots det framkom inte några di-
rekta förslag på nya utbildningsprogram, i alla fall 
inte på grundnivån. Att göra de redan generella ut-
bildningsprogrammen ännu bredare går heller inte 
ihop med kritiken att utbildningarna saknar till-
räcklig spets. 

Ett sätt att lösa detta dilemma är att ändra på 
ramarna för utbildningarna. Ett sådant förslag är att 
rakt av införa Bolognasystemet med grundutbild-
ningsprogram på tre år, tvååriga masterprogram 
och därefter fyraårig forskarutbildning. Ett nära 
liggande förslag är att öppna upp för möjligheten 
att byta plats på bas och spets, samt öppna upp delar 
av avancerad nivå för studenter med annan utbild-
ningsbakgrund. Detta innebär i sin tur att idén att 
en student måste läsa utbildningen i en viss ordning 
helt eller delvis överges. Som det nu är finns det 
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Figur 15: Olika upplägg och bilder av vad progression innebär under utbildning. Skogsakademisk utbildning har alltid haft en tydlig undervis-
ningsfilosofi där man börjar med breda, men inte så djupa, baskunskaper inom skogsvetenskaper, skogsekonomi och skogsekologi. I denna 
generalistutbildning förmedlas också en viss ontologisk modell till studenterna – hur vissa samhälleliga behov, vetenskapliga teorier och prak-
tiska tillämpningar hänger ihop. Först därefter kan studenterna specialisera sig i vissa förutbestämda inriktningar. Ett alternativ är att börja 
med specialiserade och mer fördjupande ämneskunskaper för att sedan bredda perspektiven, öka graden av problematisering och tvärveten-
skap samt utveckla gränsöverskridande färdigheter och tillämpningar.

tydligt snitslade vägar genom utbildningarna, även 
inom de olika nivåerna – man måste läsa en viss kurs 
innan det går att läsa nästa. Progression blir således 
liktydigt med att läsa kurser i en viss ordning från 
mer grundläggande och breda till mer fördjupande 
och inriktade, likt en avsmalnande pyramid. Ett al-
ternativt synsätt som framförts, är det också skulle 
gå att se progression som att man går från mer smala 
ämnesinriktade kurser till mer holistiska perspektiv 
och förståelser av större samband (Figur 15). 

Ytterligare en ram som kan ändras gäller för-
kunskapskrav. För jägmästarprogrammet har alltid 
naturvetenskaplig gymnasieexamen varit ett krav, 
trots att yrkesverksamheten efter examen för många 
handlar om att genomföra olika samhälleliga eller 

Generella baskunskaper

Begränsade val

Speciali- 
sering

Ämnes- 
kunska- 

per

Egna val

Holistisk förståelseAvancerad nivå

Grundnivå

Från bas till specialisering. 
Traditionell skogsakademisk utbildning.

Från grundläggande ämneskunskaper 
till holistisk skoglig förståelse.

företagsekonomiska mål för skogen och det främst 
genom att jobba via människor och administrativa 
system. Som ett svar på detta pågår vid fakulteten 
en diskussion om att inrätta ett parallellt samhälls-
vetenskapligt spår på jägmästarprogrammet, med 
intagning utan naturvetenskapliga förkunskapskrav.

En fråga som framkommit är om dagens orga-
nisation är optimal för att kunna upprätthålla kva-
liteten på utbildningarna. Det som främst påtalas 
är att undervisning verkar ha låg prioritet. Helt ta-
gen ur luften är inte denna kritik då endast cirka 
15 procent av fakultetens budget ligger inom utbild-
ning på grund- och avancerad nivå. Ända fram till 
1970- och 80-talen var utbildningen det centrala för 
Skogshögskolan och sedermera fakulteten. Under de 
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senaste fyra årtiondena har emellertid forsknings-
politiken styrt mot ökad forskning, där inte minst 
fakulteten varit framgångsrik på att inbringa ex-
terna forskningsmedel (Jonsson & Sörlin 2002). 
En bieffekt är att utbildning inte längre har samma 
fokus för fakulteten eller för enskilda forskare som 
vill utveckla sina karriärer enligt dagens styrnings-
modeller.

Ett annat organisationsproblem gäller utbild-
ningarnas geografiska placering. Genom att stat-
lig regionalpolitik på 1970-talet utlokaliserade 
Skogshögskolan till Umeå samtidigt som SLU in-
rättades uppstod en motstridig organisation, där sär-
skilt jägmästarutbildningens placering i Umeå varit 
en återkommande känslig intern fråga (Mårald & 
Sténs 2018). Många verkar dock tycka att denna 
konflikt borde vara överspelad och med hjälp av 
digital undervisningsteknik skulle fler orter kunna 
erbjuda utbildning. Situationen är också ändrad ge-
nom att SLU inte längre har nationellt monopol på 
skogsakademisk utbildning.

Slutligen, det som är svårast att ändra på är bilden 
av utbildningarna och de tankesätt som genomsyrar 
dessa och deras omgivning. Ett genomgående tema 
både i workshoparna och hos intervjupersonerna 
är att öppna för nya perspektiv, mål, kompetenser, 
studentgrupper och sammanhang för skogsakade-
miker. Detta hänger också ihop med rekrytering av 
studenter och utbildningarnas samverkan med om-
världen.

Alltså har det även framförts att bilden av skogs-
akademisk utbildning måste ändras och breddas. 
Det gäller att visa att skogsakademisk utbildning 
kan leda till en mängd möjligheter med många olika 
arbetsuppgifter på skilda platser och positioner, som 
inte nödvändigtvis har något alls med traditionell 
skogsproduktion att göra. Därmed behöver också 
utbildningarna upparbeta kontakter med alla dessa 
möjliga sammanhang och aktörer, för rekrytering 
och för samverkan under utbildningarnas gång.

En del förändringsförslag handlar också om att 
ändra vad som upplevs som föråldrade tankesätt. 
Framförallt handlar det om en ökad insikt att den 
skogliga arenan ständigt förändras och att den in-
går i ett större sammanhang med andra intressen, 
aktörer, experter och uppfattningar. För att skogs-
akademisk utbildning ska finna sina roller i en mer 
mångtydig situation behövs en tankeprocess för att 
tydliggöra nya samband mellan vetenskap, behov 

och uppgifter som skogsakademisk utbildning kan 
svara mot. 

Alternativa handlingsvägar 
För att få en överblick av de föreslagna åtgärderna 
kan de inordnas i olika alternativa handlingsvägar. 
Här kan man utgå från två övergripande strategier 
av strukturerade förändringsprocesser för att hantera 
utmaningar och uppnå positiva utvecklingsvägar 
(Mårald et al. 2017). Om den rådande situationen, 
i det här fallet utbildningarnas status, bedöms som 
relativt god och välanpassad till samhällets behov, är 
en adaptiv strategi att föredra. Det innebär att man 
genomför stegvisa mindre justeringar och nya tillägg 
för att åtgärda påtalade brister, fyller i luckor och 
anpassar sig efter förändrade omständigheter. Den 
grundläggande regimens ontologiska modell, med 
dess innehåll, relationer och tankesätt, består med 
vissa modifieringar. Däremot, om den nuvarande 
statusen bedöms som bristfällig, om grundläggande 
förhållningssätt ifrågasätts och om det yttre föränd-
ringstrycket är omfattande, är en transformativ stra-
tegi att föredra. Det betyder att man försöker hitta 
nya utvecklingsvägar genom att prova att införa 
nytt innehåll, ändra ramarna, bygga nya relationer 
och införa nya sätt att se på världen. Avsikten är att 
flytta den nuvarande regimens position i samhället 
eller helt omvandla den för att kunna möta större 
utmaningar.

Hur skulle en adaptiv förändring kunna se ut 
idag? Enligt denna studie skulle det innehållsmäs-
sigt kunna handla om att komplettera det rådande 
stoffet på programmen med mer inslag av teknik, 
samhällsvetenskap och träning i generiska förmå-
gor. För att öka flexibiliteten kan några fler speciali-
serade utgångar inrättas och kanske kan rent av ett 
parallellt samhällsvetenskapligt spår införas, men 
inom ramen för den rådande jägmästarutbildningen. 
En tydligare anpassning till Bolognasystemet kan 
också vara en adaptiv åtgärd om de strikta förkun-
skapskraven och snitslade utbildningsbanor från bas 
till spets finns kvar. Alltså, på kandidatnivå finns en 
bred basutbildning i de nuvarande skogsakademiska 
kärnkompetenserna kvar, medan det på master- 
nivån går att inrätta mer specialiserade program 
mot till exempel digitalisering, skoglig kommuni-
kation, nya produkter eller förvaltning och styrning. 
Organisatoriskt inom fakulteten går det att vikta om 
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styrningssystem något så att utbildning blir tyngre 
i förhållande till forskning, och med hjälp av nätba-
serad teknik görs intag på grundutbildning på ytter-
ligare en eller flera orter. För att motverka negativa 
bilder och snedrekrytering genomförs mer riktade 
informations- och rekryteringskampanjer samtidigt 
som den nuvarande sektorsrelationen utvecklas. 

För att hantera stora förändringar, allvarliga 
problem och nya möjligheter innebär ett transfor-
mativt vägval att man tillåter sig att testa en hel rad 
med nya grepp som sedan utvärderas för att se om 
de ger önskvärda resultat eller inte. De lyckade an-
greppssätten kan sedan utvecklas och skalas upp. 
Innehållsmässigt skulle en sådan strategi kunna 
handla om att släppa tanken att det bara finns två 
bestämda vägar (jägmästare och skogsmästare), med 
fördefinierade kunskaper och förmågor, för att bli en 
skogsakademiker. Istället går det att uppnå detta på 
många sätt och med olika kunskaper och kompeten-
ser i bagaget, och där skogsmästar- respektive jäg-
mästartiteln blir valbara yrkestitlar. Vidare ändras 
ramarna till ett Bolognasystem med hög valfrihet 
i fråga om kurser och med möjligheter att läsa från 
baskurser till spets eller tvärtom. Dessutom blir de-
lar av avancerad nivå öppen för studenter med olika 
förkunskaper och det kan även gälla för en del kur-
ser eller spår på lägre nivå. Med andra ord, med den-
na strategi upphör dagens utbildningar att existera i  
sina nuvarande former. Organisatoriskt blir under-
visning – också i praktiken – en del av uppdraget 
för alla forskarkategoriers bemanning och en viktig 
del i de interna karriär- och befordringssystemen. 
Marknadsföring och rekrytering tänks om i grun-
den vad gäller vilka budskap man förmedlar och hur 
man riktar sig till en mångfald av olika potentiella 

studentgrupper. Med ett mer öppet utbildningssys-
tem, som även leder vidare till forskarutbildning, 
rekryteras successivt forskare och lärare med en mer 
blandad bakgrund. Med fler kompetenser, perspek-
tiv och kunskapssyner representerade på fakulte-
ten kan den skogsakademiska ontologiska model-
len transformeras och utbildningarna bygga breda 
samverkansnätverk med många aktörer och hitta 
innovativa roller på en snabbt föränderlig skoglig 
samhällsarena.

Vare sig en mer adaptiv eller transformativ stra-
tegi väljs medför det potentiella möjligheter och 
risker (Tabell 5). Med adaptiva åtgärder utgår man 
från den situation man befinner sig i och med ett 
successivt förändringsarbete utvecklas rådande nät-
verk, kompetenser, image och tankesätt och exami-
nerade studenter bidrar till att utveckla den skogs-
akademiska professionen. Genom att lägga till nya 
saker till det redan befintliga finns samtidigt risk för 
att en tungrodd överlagring och bevarade relationer, 
kompetenser samt tankesätt kan leda till status quo 
och att rådande problem inte försvinner, liksom att 
nya möjligheter inte kan tas tillvara.

Med ett transformativt vägval kan man å ena si-
dan bryta med gamla mönster, skapa nya relationer, 
förmågor, förståelser av verksamheten och perspek-
tiv på världen, vilket kan öka flexibiliteten, råda bot 
på problem och möjliggöra en konstruktiv förnyelse. 
Å andra sidan riskerar en sådan strategi att kasta 
ut barnet med badvattnet – att man tappar viktiga 
upparbetade nätverk, kompetenser och ett sätt att 
se på skogen och dess betydelse. Detta kan alltså 
upplösa de skogsakademiska utbildningarna, den 
ontologiska modellen och professionen som vi kän-
ner dem idag. 

Möjligheter Risker

Adaptiva åtgärder • Utvecklar rådande sammanhang och 
nätverk 

• Utvecklar den ontologiska modellen
• Utvecklar professionen inom rådande 

regim

• Fastnar i upptrampade spår och blir 
statisk

• Enklavisering och krympande av den 
skogliga arenan

• Förlorar samhällsrelevans

Transformativa åtgärder • Blir av med gammal barlast och blir 
flexibel

• Öppnar upp för nya grupper och vidgar 
den skogliga arenan

• Skapar nya relevanssammanhang

• Upplöser rådande sammanhang och 
nätverk

• Upplöser den ontologiska modellen
• Avprofessionalisering/regimskifte

Tabell 5: Möjligheter och risker med adaptiva respektive transformativa strategier
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Vad som bör bevaras, utvecklas och göras 
om helt
För att kunna ta tillvara möjligheterna och undvika 
riskerna är det följaktligen viktigt att från början 
tydliggöra vad man anser behöver bevaras, utvecklas 
och vad som behöver göras om helt. Därefter går 
det att utarbeta en kombinerad adaptiv och trans-
formativ strategi som tar sikte på olika delar för att 
utveckla det som är viktigt, förnya det som är för- 
legat och bygga upp kapaciteter som möjliggör att 
nya utsikter kan realiseras. Baserat på de synpunk-
ter och resultat som framkommit i de tre delunder-
sökningarna görs här ett tolkande och diskuterande 
försök att lyfta fram vad som behöver bevaras, ut-
vecklas och ändras i grunden. Det som presenteras 
nedan speglar alltså även denna studies författares 
infallsvinkel och förståelseramar. 

Något som alla är överens om, och som bör be-
varas som utgångspunkt, är att skogen är viktig för 
samhället och för hela det socio-ekologiska sys-
temet från lokal till planetär nivå. Här måste det 
finnas kunskap om hur skogsekosystem fungerar i 
sig och hur deras funktioner, resurser och använd-
ningar kopplar till människors, marknadens och 
samhällets grundläggande och föränderliga behov. 
Hållbarhetstanken har varit en central utgångspunkt 
för skogsakademisk utbildning under alla tider, 
och utvecklade former av hållbarhetstänkande mås-
te fortsätta att vara en kärna i utbildningarna. Det 
åtgärdsinriktade och det långsiktiga konsekvens-
tänkandet framstår som distinkt för skogsakade-
misk utbildning i förhållande till andra biologiskt 
orienterade utbildningar. För att lära studenterna att 
gå från teoretiska resonemang till praktiska tillämp-
ningar och tillbaka igen, måste SLU:s mång- och 
tvärvetenskapliga kompetens upprätthållas.

Något annat som är unikt, och inbyggt i SLU-
systemet från allra första början, är en nära och öm-
sesidig relation till den skogliga samhällsarenan och 
det över hela landet. Denna relation är inte oproble-
matisk men är samtidigt en oerhörd styrka som bör 
bevaras.

Vad gäller utvecklingsområden föreslås många 
nya ämnen, perspektiv och lösningar som kan 
läggas till de skogsakademiska utbildningarna. 
Däremot finns en tendens att skogsakademiska 
kärnkompetenser ses som statiska och förgivet-
tagna. Sammantaget framkommer en bild av skogs-
akademisk utbildning som är konservativ med låg 

flexibilitet, har problem att förnya sig och som inte 
längre utgör det mest centrala för en forskningstung 
skoglig fakultet. För att förbättra utbildningarnas 
relevans och anpassningsförmåga behöver en bättre 
inbördes relation utvecklas mellan forskning och 
utbildning. För att finna nya roller för utbildningen 
i ett föränderligt skogligt sammanhang med nya 
aktörer, utmaningar och möjligheter behövs därtill 
ökad kommunikation, samhällsförståelse och ett ge-
nomtänkt förhållningssätt till omvärlden. Från att 
skogsutbildningarna tidigare varit en integrerad del 
i skogssektorn är det dags att utveckla såväl etable-
rade som nya relationer med den skogliga arenan, 
men med bibehållen integritet.

Skogsakademisk utbildning är nära kopplad till 
den skogsakademiska professionen med tillhörande 
identitet, attribut och föreställningar. Vissa av dessa 
är viktiga för att skapa samarbete, ett gemensamt 
språk och för att upprätthålla en livskraftig skoglig 
samhällsarena, medan andra framstår som föråld-
rade, felaktiga eller rent av som skadliga.

Det som bör göras om helt är stereotyper om 
skogsakademiker som inte längre stämmer med 
dagens situation. Detta inkluderar en stel och för-
legad syn på var en student hamnar efter examen. 
Dessa föreställningar och inbyggda strukturer 
motverkar också försök att göra utbildningarna 
och branschen i stort mer jämställd. Mest skadliga 
framstår de traditioner och ritualer som är kopplade 
till jägmästarutbildningen och som en gång bör-
jade skapas av överklassgossar i en enkönad miljö 
på gamla Skogshögskolan under 1900-talets första 
hälft (Foto 5).

Dessa traditioner och tankegods skulle idag kun-
na tyckas vara av mer antikvariskt intresse, men som 
dessvärre framkommit genom Metoo och #slutav-
verkat är de fortfarande verksamma (Johansson et al. 
2018). Samtidigt har det påpekats under arbetet med 
denna studie att det som framkommer i de kvinnliga 
jägmästarstudenternas upprop inte bara är gamla 
kvarlevor av en förfluten tid utan också något nytt 
som speglar dagens utbildning och samhälle. Om 
det är så bör man fråga sig hur det har uppkommit i 
närtid och hur det kan motverkas. 

En adaptiv strategi tar således sikte på det som 
ska bevaras och delar av det som är utvecklingsom-
råden. Här är det viktigt att påpeka att även det som 
ska bevaras måste utvecklas för att behålla sin rele-
vans. En transformativ planläggning tar följaktligen 
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Foto 5: Jägmästarstudenter dansar med varandra i den helt enkönade miljön på Skogshögskolan under tidigt 1900-tal. Jargong och tradition 
kan vara viktiga för att bygga upp en gemensam identitet. Men det kan också lätt spåra ur och få drag av kamratfostran och rena trakasserier. 
Vad gäller den senaste tidens uppmärksamhet kring sexuella trakasserier på jägmästarutbildningen bör man fråga sig hur mycket som beror 
på arv och hur mycket som beror på dagens situation. Till exempel, finns det någon grupp av lärare och forskare (av olika kön och bakgrund) 
som följer studenterna under utbildningstiden och hur bedrivs arbete för att skapa en respektfull, öppen och kreativ studiemiljö?
Bildkälla: SLU Mediabanken.

sikte på övriga utvecklingsområden och på det som 
måste ändras från grunden. Till exempel verkar det 
väldigt svårt, såväl i Sverige som internationellt, att 
ändra könsbalansen och locka studenter med andra 
bakgrunder till de skogsakademiska utbildningarna 
genom att bara göra mindre justeringar och tillfälliga 
informationsinsatser. Här krävs det nog transfor-
mativa åtgärder av utbildningsystemets ramar, dess 
framtoning och inneboende tankesätt (den ontolo-
giska modellen) för att få till stånd en förändring. 

Avslutande frågor
I en vanlig avslutning slås det fast vad som är under-
byggda slutsatser, vad av detta som är särskilt vik-
tigt, vad som bör göras nu och hur det kan göras på 
bästa sätt. Det är dock SLU:s och fakultetens ansvar 
att via kollegiala processer och etablerade besluts-
strukturer dra dessa slutsatser och ta beslut om hur 
man ska agera. Här kommer istället ett antal frågor 
som kan fungera som ett avstamp inför en sådan 
process. Frågorna är emellertid så generella att de 
även kan vara intressanta för den skogliga samhälls-
arenan i stort (och likaså andra professioner inom de 
areella näringarna) att fundera över vad gäller den 
skogsakademiska professionens framtid.
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Inledningsvis kan tre frågor ställas:

• Vad finns det för viktiga och unika kompetenser, 
relationer och tankesätt kopplade till skogsaka-
demisk utbildning som bör bevaras?

• Vad nytt måste till så att skoglig universitets-
utbildning kan utvecklas för att svara mot på-
gående förändringsdrivkrafter och föränderliga 
samhällsbehov? 

• Finns det något i de nuvarande utbildningarna 
och deras omgivning som är förlegat, felaktigt 
eller skadligt och som bör tas bort eller göras om 
helt?

Utifrån kriterierna innehåll, ramar, organisation och 
tankesätt kan åtta mer specifika frågor ställas:

• På vilket eller vilka sätt bör det gå att utbilda sig 
för att bli en erkänd skogsakademiker? 

• Vilka kompetenser och kunskaper bör ingå, eller 
finns det inga sådana definitiva krav?

• Vad är egentligen progression i utbildning och 
hur kopplar det till studievägar och förkunska-
per?

• Vad finns det för ömsesidiga samband mellan 
forskning och utbildning och hur bör de vara 
kopplade för att generera kvalitet för såväl forsk-
ning som utbildning?

• På vilket sätt har fysisk lokalisering av utbildning 
betydelse och hur kan SLU:s verksamhetsorter 
samverka för att stärka skogsakademisk utbild-
ning?

• Hur kan ömsesidig samverkan mellan aktörer 
utvecklas i ett så värdeladdat och konfliktfyllt 
samhällsområde som skogen med bibehållen in-
tegritet för utbildningarna?

• Vilken bör bilden eller bilderna av en skogsaka-
demiker vara i samhället och hur gör man för att 
uppnå det?

• Hur kopplar samhälleliga behov, vetenskapliga 
teorier och praktiska åtgärder ihop, samt hur bör 
skogsakademisk utbildning förhålla sig till skilda 
ontologiska modeller kring detta?

Självklart finns det inte ett rätt svar på dessa frågor, 
utan många. Det är inte heller troligt att det går 
att uppnå en samsyn. Fakulteten för skogsvetenskap 
måste också utgå från sin konkreta situation med 
vissa historiska stigberoenden och olika framtida 
möjligheter och önskningar. Men med dessa frågor 
går det kanske att utmejsla några övergripande ge-
mensamma nämnare, strategier och riktningar som 
det går att tillsammans jobba vidare med. Att det 
sedan finns olika synsätt och ställningstaganden 
inom fakulteten, inom den skogliga arenan i stort 
och samhället i övrigt gör förhoppningsvis att en 
mer kreativ förändringsprocess kan uppstå med ny-
skapande utvecklingsvägar. 
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