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Ämnen för examensarbete  
 
Några frågeställningar som kunde utredas och besvaras inom ramen för ett 
examensarbete, t ex inom ramen för personalvetarprogrammet är därför följande: 
 

 
Arbetsmiljö 
 
Problembeskrivning Vilka föreställningar om yrken och 

arbetsmiljö har pojkar och flickor i 15- 
årsåldern när de väljer inriktning på 
naturbruksgymnasier? Vissa program på 
naturbruksgymnasier lockar många flickor, 
medan andra (som maskinförare t ex.) 
lockar väldigt få flickor. 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

HR/personalvetare 
Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
Utbildning/kunskap 
 
Problembeskrivning Vilken kunskap och attityder har 

gymnasister i årskurs 2 och 3, vid 
naturvetenskapliga programmet om 
kvalificerade arbetsuppgifter i skogen? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

HR/personalvetare 
Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
Utbildning/kunskap 
 
Problembeskrivning Vilken kunskap och attityder har studie- 

och yrkesvägledare om kvalificerade 
arbetsuppgifter i skogen? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

HR/personalvetare 
Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
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Utbildning/jämställdhet 
 
Problembeskrivning Hur kan det komma sig att 

biologutbildningarna år efter år har en 
jämställd sammansättning av studenter, 
medan jägmästarutbildningen aldrig har 
haft det trots att yrkena har snarlika 
arbetsuppgifter och rätt lika vad gäller 
arbetsmiljö och andra arbetsvillkor? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

HR/personalvetare 
Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
Utbildning/jämställdhet 
 
Problembeskrivning Vilka åtgärder kan skogsbranschen, 

kommunerna (som är huvudmän för 
gymnasieskolorna) och Sveriges 
lantbruksuniversitet (som utbildar 
jägmästar- och skogsmästarstudenter) vidta 
för att åstadkomma bättre jämställd 
könssammansättning i utbildningarna? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

HR/personalvetare 
Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
Jämställdhet 
 
Problembeskrivning Hur ser det ut med avgångarna inom 

branschen? De relativt fåtaliga kvinnor som 
trots allt sökt sig till branschen, stannar de 
kvar eller slutar de i större eller mindre 
utsträckning än männen? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

HR/personalvetare 
Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
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