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Denna rapport försöker fånga 
vad som händer i omvärlden 
och som kan komma att 

påverka Skogsstyrelsens arbete. 
Rapporten är ett av flera underlag 
för Skogsstyrelsens högsta ledning 
i arbetet med verksamhetsstrategin 
för åren 2019–2021. Det är natur-
ligtvis svårt att förutsäga vad som 
händer i framtiden, men genom 
att uppmärksamma trender och 
förändringar i omvärlden skapas en 
handlingsberedskap.

Rapporten grundar sig på insam-
lande av information via interna 
kanaler. Arbetsgruppen har använt 
en vedertagen modell, PESTEL¹,  
för att identifiera och sortera om-
världsfaktorerna. Årets version är  
en uppdatering av fjolårets rapport 
och bara smärre justeringar har 
gjorts.

I rapporten är inte alla uppmärk-
sammade trender och omvärldsfak-
torer med, utan de redovisade utgör 
ett urval som arbetsgruppen gjort.  

I slutet av dokumentet, under 
rubriken Slutord finns en samman-
ställning som lyfter några av de 
saker högsta ledningen bör beakta 
i sitt arbete med verksamhetsstra-
tegin 2019–2021. Slutsatserna är 
alltså inte Skogsstyrelsens officiella 
uppfattning.

OMVÄRLDSANALYS 2019

1 PESTEL står för Politik, Ekonomi, Socialt, 
Teknologi, Miljö (Environmental) och Legalt.
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USA fortsätter enligt Konjunkturinstitutet att agera draglok för den internationella 
konjunkturen. Bedömningen från i juni 2018 är att global BNP ökar med strax under 
fyra procent både 2018 och 2019. Sannolikheten för en svagare utveckling är större 
än sannolikheten för en starkare utveckling, bland annat som en följd av risken för ett 
eskalerande handelskrig och risken för statsfinansiella problem i Italien.

FORTSATT HÖGKONJUNKTUR 

Statistik från SCB visar att svensk 
BNP ökade med 1,0 procent det 
andra kvartalet i år, vilket var 
överraskande mycket. En robust 
tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt 
den svenska exporten framöver och 
BNP-tillväxten i år väntas bli 2,6 
procent. Högkonjunkturen består 
därmed och arbetslösheten håller sig 
kring 6,2 procent 2018 och 2019. Det 
starka läget inom svensk tillverk-
ningsindustri visar inga tecken på att 
avta. Allra starkast är signalerna från 
företagen inom massa- och pappers-
industri, samt annan transport-
medelsindustri (tillverkning av andra 
transportmedel än motorfordon). 
Även för bygg- och anläggnings-
verksamhet var det fortsatt positivt, 
vilket förklaras av rejält uppjusterade 
anställningsplaner bland företagen 
inom anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns optimism åter-
hämtade sig en del i augusti efter 
en rejäl nedgång månaden före. 
Förbättringen kom från sällanköps-
handeln vars konfidensindikator 
dock fortsatt understiger det histo-
riska genomsnittet. Tjänstesektorn 
var i augusti den enda sektor som 
redovisade något svagare signaler 

än föregående månad. Hushållens 
tillförsikt ökade för tredje månaden 
i rad. Det är särskilt synen på hur 
den egna ekonomin utvecklats det 
senaste året som har förbättrats från 
förra mätningen. 

POSITIV TILLVÄXT

Skogsindustrierna sammanfattar i 
sin senaste rapport att den starka 
internationella konjunkturen fort-
sätter att gynna branschen och att 
svensk skogsindustri har utvecklats 
väl under 2018. Priserna är höga och 
har i vissa fall stigit till rekordni-
våer samtidigt som efterfrågan har 
utvecklats relativt stabilt. Under det 
första halvåret 2018 har exportvär-
det för skogsindustriprodukter ökat 
med drygt nio procent jämfört med 
föregående år.

På massa- och pappersbruken har 
produktionsvolymen legat på un-
gefär samma nivåer hittills i år som 
under motsvarande period 2017, 
men nu börjar vi se en ökning av 
produktionen som en följd av att nya 
produktionslinjer har tagits i bruk. 

Svenska sågverk har gynnats av 
stark efterfrågan, inte minst från en 
stabil och god byggaktivitet i Europa. 
Däremot har de utomeuropeiska 

marknaderna utvecklats något sämre 
än förväntat. Det gäller inte minst 
efterfrågan från Kina, vilken varit 
vikande under året. Det finns tecken 
på att tillväxten i bland annat Sverige 
dämpas. I de länder som befinner sig 
i en högkonjunktur är en inbroms-
ning framöver också rimligt att 
förvänta sig, inte minst på grund av 
att konjunkturpolitiken är inriktad på 
att stabilisera ekonomin. 

Det finns samtidigt ett flertal risker 
och finansiella sårbarheter som kan 
leda till en betydligt sämre utveckling 
framöver. Pågående handelskon-
flikter, Brexit, politisk instabilitet i 
tillväxtländer, och dessutom ett ökat 
risktagande under senare år, är några 
av de omvärldsfaktorer som kan på-
verka svensk export och konjunktur 
negativt. 

INLEDNING

Svenska sågverk har gynnats av stark efter-
frågan, inte minst från en stabil och god 
byggaktivitet i Europa.
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”Priserna är höga och 
har i vissa fall stigit till 
rekordnivåer samtidigt 
som efterfrågan har  
utvecklats relativt stabilt. 
Under det första halvåret 
2018 har exportvärdet för 
skogsindustriprodukter 
ökat med drygt nio  
procent jämfört med  
föregående år.”
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Sveriges befolkning har passerat tio miljoner och om 
knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 
en miljon till elva miljoner. Sedan 2014 har befolkningen 
ökat med mer än 100 000 per år, och enligt prognosen 
kommer befolkningen fortsätta öka med över 100 000 
per år fram till år 2024.

BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

Befolkningen i tätorterna fortsätter 
att öka samtidigt som landsbygdens 
befolkning nästan är oförändrad.  
Urbaniseringen sker inte längre ge-
nom stora omflyttningar från lands-
bygden till städerna, vilket var fallet 
under 1940–1970-talet. Tätorterna 
växer främst genom invandring och 
fler födda. Många av industristä-
derna har mer eller mindre slutat 
växa de senaste 50 åren. I stället har 
universitetsstäderna tagit över rollen 
som de nya tillväxtraketerna.

STAD OCH LAND 

Skillnaden i värderingar mellan stad 
och land framgår av SOM-institutets 
statistik. Förtroendet för samhälls-
institutioner, demokratin och dags-
pressen är lägre på landsbygden än i 
storstäderna. Andelen som är positi-
va till EU är 45 procent i storstäder-
na och 29 procent på landsbygden. 
Förtroendet för dagspressen är tio 
procentenheter lägre på landsbyg-
den än i storstäderna, däremot finns 
inga tydliga skillnader när det gäller 
förtroendet för radio och tv.

En stor del av de resurser som 
staden är beroende av kommer från 
landsbygden. Jord- och skogsbruket 
levererar livsnödvändiga råvaror 
som livsmedel, material och energi, 
men fungerar också som förvaltare 
och utvecklare av landsbygdens 
natur- och kulturmiljövärden. En 
hållbar produktion, en hållbar kon-
sumtion och bevarade miljönyttor 
behöver en levande landsbygd, vilket 
i sin tur är en förutsättning för en 
hållbar stad.

SKOGEN OCH URBANISERINGEN

Hur urbaniseringen påverkar 
skogsägandet är fortfarande svårt att 
förutsäga. Det är ett faktum att jäm-
fört med tidigare bor fler skogsägare 
på annan ort än där de har sin skog, 
och det är fler ombud som represen-
terar skogsägarna i olika frågor.

URBANISERING



7OMVÄRLDS- & KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSANALYS 2019

Vi kan se en ökad polarisering som 
kommer sig av olika synsätt på skog 
och skogsbruk. Flera studier, bland 
annat från Future Forests, visar att 
allmänheten värderar skogens eko-
logiska och kulturella värden mycket 
högre än virkesproduktion. Man kan 
anta att många människor inte gör 
kopplingen med skogen till de pro-
dukter de köper och använder, och 
till skogsnäringens bidrag till BNP. 
En annan fråga är hur allmänhetens 
kunskap om skogens ekosystem och 
förståelse för ekologiska samband 
har utvecklats över tid. 

SKOGSÄGARES INSTÄLLNING

Resultatet i Skogsbarometern 2017 
(LRF Konsult) visar en fortsatt 
stor optimism kring virkesmarkna-
den bland tillfrågade skogsägare. 
Det stämmer väl överens med att 

skogskonjunkturen under året har 
utvecklats positivt och flera skogsin-
dustribolag har rapporterat ökad för-
säljning och förbättrad lönsamhet. 

Även i rapporten 2017 när skogs-
ägarna i Skogsbarometern får svara 
på vad som betyder mest i deras 
skogsägande lyfter de flesta fram 
mjuka värden som känslan av att äga 
skog eller rekreation och jakt. I mät-
ningen 2015 tappade de mjuka vär-
dena och god långsiktig investering 
tillsammans med löpande avkast-
ning var de faktorer som ökade när 
skogsägarna fick svara på vad som 
betyder mest i deras skogsägande. 

Skogsägarna är fortsatt positiva till 
lönsamheten, 55 procent (52 procent 
2016) svarar att lönsamheten i privat-
skogsbruket i dag är tillfredsställande 
eller mycket god. Lönsamheten 
och värdeutveckling är tillsammans 

med äganderätten de faktorer som 
skogsägarna tror kommer påverka 
deras framtida skogsägande mest. 
Skogsägare under 40 år och skogsäga-
re med brukningsenheter över 200 
hektar är de som särskilt lyfter fram 
äganderätten.

På frågan om vad som betyder mest i skogs- 
ägandet så lyfter de flesta skogsägare fram 
mjuka värden som känslan av att äga skog 
eller rekreation och jakt. 

”Befolkningen i tätorterna fortsätter att öka 
samtidigt som landsbygdens befolkning nästan 
är oförändrad. Tätorterna växer främst genom 
invandring och fler födda.”



8 OMVÄRLDS- & KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSANALYS 2019

Digitaliseringen förändrar hur vi gör saker och hur vi hittar nya lösningar. Ny teknik 
förändrar förutsättningarna för företag och offentlig sektor. Regeringen lyfter fram 
att digitalt ska vara förstahandsvalet inom det offentliga Sverige.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

Digitaliseringen skapar nya för-
utsättningar för näringslivet och 
utmanar de etablerade affärs- och 
verksamhetsmodellerna. Vissa 
fysiska varor blir digitala tjänster. 
Digitala plattformar effektiviserar, 
rationaliserar och internationalise-
rar tjänster som tidigare var lokala 
och traditionell produktion effekti-
viseras. Innovationer är i allt högre 
utsträckning drivna av data och 
digitalisering.

Det betyder att tekniken har 
medverkat till att det som förut 
konsumerades som varor konsume-
ras nu som tjänster (t.ex. lyssna på 
musik, tidningsläsande). I dag kan 
konsumenter på digitala mötesplat-
ser lättare utbyta tjänster, produkter 
och information med varandra utan 
att blanda in mellanhänder. Ändrade 
konsumtionsmönster ställer krav på 
nya affärsmodeller.

MYNDIGHETERS ARBETE

Rationaliseringar och effektivise-
ringar som görs genom digitalise-
ringen kan få stor betydelse för den 
del av den svenska ekonomin som 
är offentligt finansierad. Tjänsterna 
måste bli mer kostnadseffektiva och 
ge användaren ett ökat värde och 
nytta. Tjänsterna som behövs kom-
mer i allt högre utsträckning att ut-

vecklas i relation med verksamheten 
och medborgarna som använder 
tjänsten. Det kommer innebära ett 
förändrat arbetssätt med kvalitetsut-
veckling. Varor och tjänster kommer 
utvecklas allt mer efter individens 
behov och användaren kommer 
integreras i utvecklingsprocessen.

Endast fyra av tio offentliga 
aktörer uppger att de involverar 
användarna direkt när de utvecklar 
e-tjänster. Utvärderingar tyder på 
att de offentliga aktörerna utvecklar 
e-tjänster utan att ta reda på använ-
darnas behov och endast ett fåtal 
utvärderar användbarheten i sina 
e-tjänster. 

Internetstiftelsens senaste rapport 
Svenskarna och internet säger att en 
halv miljon svenskar aldrig är på 
nätet och att tre fjärdedelar av dem 
som är äldre än 75 år inte använder 
mobilt bank-id.

I SOU 2017:23 under rubri-
ken Mina meddelanden föreslår 
utredningen att regeringen inför 
en rätt för enskilda och företag att 
få myndighetspost elektroniskt och 
att alla statliga myndigheter ska 
skicka myndighetspost elektroniskt 
om inte regeringen beslutar annat. 
Utredningens bedömning är att 
inom ett par år måste i princip all 
myndighetspost vara digital. 

Förslaget innebär i princip att en-

skilda och företag ska ha en rättighet 
att få sina försändelser elektroniskt. 
Viktiga frågor är säkerhet, integritet 
och tillgänglighet.

Enligt flera undersökningar halkar 
den offentliga sektorn i Sverige efter 
i digitaliseringen i en global jäm-
förelse. Flera myndigheter gör bra 
ifrån sig medan kommunerna släpar 
efter. Det pekas också på brister i 
samverkan över myndighetsgrän-
ser (där fler myndigheter än en är 
inblandade) och att myndigheten 
rankas lågt vad gäller öppna data. 
Data är ofta inte kostnadsfria, inte 
lättanvända och landet saknar en 
strategi för öppna data.

Riksrevisionen drar slutsatsen att 
regeringen inte har skapat de institu-
tionella förutsättningar som krävs för 
att statliga myndigheter, kommuner 

DIGITALISERING

Sverige ligger väl framme vad gäller infra-
struktur och antalet uppkopplade medborg-
are, 95% av alla medborgare upp till 75 års 
ålder har tillgång till internet hemma.
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”Det är med viss förskjutning 
skogsbranschen tagit sig an 
digitaliseringsresan. Den trend 
som kunde anas 2014 och 
2015 i ökad användning av 
standardsystem går i årets 
mätning i motsatt riktning.”
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och landsting ska kunna ta sitt ansvar 
och uppfylla målet om en enklare, 
öppnare och effektivare förvaltning.

Ett antal utredningar och studier 
sedan tidigt 2000-tal har pekat på 
problemen i mötet mellan digital 
teknik och gällande lagstiftning.  
Senare granskningar visar att proble-
men kvarstår. Det tar tid att utreda 
juridiska frågor och för att komma 
runt problemen har e-tjänster byggts 
upp utifrån juridiska vägledningar 
och utan praxis. Det har lett till att 
olika aktörer har olika uppfattning 
om de rättsliga förutsättningarna 
och att den rättsliga grunden för vis-
sa e-tjänster är osäker. Granskning-
en har visat att huvudproblemen 
för Mina meddelanden, e-arkiv och 
öppna data handlar om personupp-
giftsansvar och sekretess.

Sverige ligger dock väl framme 
vad gäller infrastrukturen och anta-
let uppkopplade medborgare. Enligt 
en alldeles färsk undersökning 
(Svenskarna och internet 2017) har 
nu hela 95 procent av alla medborg-
are upp till 75 års ålder tillgång till 
internet hemma.

INNOVATION

Det är flera som pekar på att ett 
kvalitetsarbete kräver ledarskap 
som premierar kontroll, planering 
och förutsägbarhet. Innovation 
däremot behöver ett ledarskap som 
premierar kreativitet, spontanitet 
och intuition. Det ena ersätter inte 
det andra. För att kunna utveckla 
tjänster och produkter som under-
lättar och förenklar medborgarnas 
vardag är det nödvändigt med 
ett ökat innovationstänk. För det 
behövs expertkunskap för innova-
tionsmetoder inom digitalisering. 
Digitaliseringen medför helt enkelt 
nya och andra sätt att utveckla 
verksamheter på. 

SKOGSBRANSCHEN

I rapporten Europas digitala utveck-
ling (EDPR) 2017 står följande om 
digitaliseringen: ”De europeiska 
skogsindustriföretagen tar inte digitali-
seringen på allvar. Dessutom överskat-
tar många sina kunskaper på området. 
Det visar en undersökning som Tieto 
låtit göra. Extra tydlig är trenden 
bland de svenska företagen som tror 

sig vara ledande i utvecklingen men i 
verkligheten investerar betydligt min-
dre i den digitala kundupplevelsen än 
till exempel konkurrenterna i Finland.” 

I Skogsbranschens IT-barometer 
2017 uppger skogsbranschens före-
tag att produktivitet och effektivitet 
(77%) är IT-verksamhetens fokus 
före innovationer och affärsutveck-
ling (32%).

Det är med viss förskjutning 
skogsbranschen tagit sig an digi-
taliseringsresan. Den trend som 
kunde anas 2014 och 2015 i ökad 
användning av standardsystem (till 
skillnad från egenutvecklade) går i 
årets mätning i motsatt riktning. Det 
här är ett parallellt mönster med 
frågan om samverkan mellan företag 
vid IT-projekt. Det finns en önskan 
om samverkan, men när analysen 
görs djupare visar sig standard och 
samverkan inte vara lika självklart. 
En av orsakerna är att IT-lösning-
ar får allt mer affärskritiska och 
konkurrenspåverkande effekter i 
digitaliseringens tidevarv. Företagen 
vill behålla konkurrensfördelarna 
för sig själva.
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Globaliseringen fortsätter men det finns tecken på att den kommer att gå långsam-
mare när det rör ekonomiska aspekter, bland annat ifrågasätts globala handelsavtal 
(TTIP, TTP, TISA och CETA) alltmer. Skälen till detta är att nationalism och protektio-
nism är på frammarsch i USA, Sydamerika och på många håll i Europa. Dessa ström-
ningar förklaras av vissa att globaliseringen har skapat vinnare och förlorare och 
tilltagande inkomstskillnader mellan invånarna i enskilda länder. Samtidigt minskar 
antalet människor i världen som lever i absolut fattigdom. 

USA och Europa tappar i relativa 
termer. Kina, och till del Indien och 
övriga Asien, blir alltmer tongivan-
de. Den globala medelklassen mång-
faldigas och teknologi accelererar 
förändringen, och till del utjämnar 
tidigare gap. Detta är genomgripan-
de skiften och förändringarna är 
viktiga att förstå och hantera. I en 
globaliserad värld där ekonomier 

och säkerhetsintressen är alltmer 
sammanflätade får den enes oro, 
utsläpp eller agerande snabbt kon-
sekvenser för den andre. På samma 
sätt är ett lands innovationsförmåga, 
konkurrenskraft, tillväxt, interna 
sammanhållning och miljö intimt 
kopplad till omvärlden.

Globaliseringen innebär tätare 
samarbete mellan länder inom 

bland annat handel, företagande och 
ägande och medför ökade globala 
flöden av kapital, kunskap, råvaror, 
produkter och människor. Samtidigt 
som globalisering lyfter fram det 
som världens länder har gemensamt 
finns också en strävan efter att leva 
och verka hållbart i lokalsamhället 
samt bygga samarbete och relationer 
i närområdet.

GLOBALISERING
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”Bioenergi från skogsråvara 
är en viktig energikälla i  
Sverige. År 2016 stod bio- 
energi för 37 procent av den 
slutliga inhemska energi-
användningen och ökningen 
inom transportsektorn var 
kraftig där biodrivmedel nu 
står för 19 procent av alla 
vägtransporter.”
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Begreppet hållbar innehåller tre dimensioner som tillsammans syftar till en ut-
veckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet.

OSÄKERT PÅ ENERGIOMRÅDET

Utvecklingen på energiområdet är 
på många sätt osäker och förändras 
snabbt. Fossilenergin är på väg ut. 
Kärnkraften och vindkraften är om-
stridd. Vart frågan landar vet ingen.

I finanskretsar noteras att solen-
ergi nu i större delen av världen kan 
konkurrera med kol och naturgas 
prismässigt, även utan subventioner. 
Storskaliga solcellsanläggningar i 
många utvecklingsländer är nu till 
och med billigare än vindkraft. För 
första gången väntas också de globala 
investeringarna i solel vara större än i 
vindkraft. Merparten av dessa inves-
teringar sker i utvecklingsländer. 

I rikare länder är omställningen 
till förnybart lite dyrare och går 
därför lite trögare. I länder som 
Kina och Indien stiger efterfrågan 
på mer kapacitet i elnäten snabbt. 
Där är satsningar på sol och vind 
nu billigare än att bygga nya fossila 
kraftverk. Världen som helhet har 
redan nått den punkt där förnybar 
elproduktion växer snabbare än 
fossil elproduktion.

Bioenergi från skogsråvara är en 
viktig energikälla i Sverige. År 2016  
stod bioenergi för 37 procent av den  
slutliga inhemska energianvänd-
ningen och ökningen inom trans-

portsektorn var kraftig där biodriv-
medel nu står för 19 procent av alla 
vägtransporter. Tillväxten i biodriv-
medel har gått betydligt snabbare 
än väntat vilket förklaras av rätt 
styrmedel och framöver väntas 
reduktionsplikten (inblandning av 
biodrivmedel) öka efterfrågan på 
biodrivmedel ytterligare. Sverige 
ligger i topp i EU både när det gäller 
andel förnybar energi totalt, och 
andel förnybart i transportsektorn. 
Samtidigt råder oklarhet och stark 
debatt inom EU om bioenergins roll 
och vilka styrmedel som får accep-
tans inom EU framöver är oklart.

BIOEKONOMI

Bioekonomi (biobaserad samhällse-
konomi) innebär en övergång från 
en ekonomi som till stor del baseras 
på fossila och ändliga råvaror till en 
resurseffektivare ekonomi grundad 
på förnybara råvaror producerade 
genom en hållbar användning av 
ekosystemtjänster från mark och 
vatten. I ett bioekonomiskt samhälle 
använder vi förnybara råvaror från 
skogen, jorden och havet i stället 
för fossila bränslen och material. 
Bioekonomi sammanfattar allt som 
biomassa kan användas till.

MER TRÄ I BYGGANDET

Träbyggandet ökar i Sverige och 
motsvarar i dag cirka tio procent av 
flerbostadshusen, parallellt som den 
nationella politiska viljan talar för ökat 
byggande i trä. Trots detta finns behov 
av att vägleda beställare, byggare och 
beslutsfattare på lokal och regional 
nivå i att se hela livscykeln när byggande 
planeras. På sikt måste kapaciteten 
öka för att möta den växande efter-
frågan. Enligt rapporten Industriellt 
byggande i trä från Linköpings uni-
versitet finns goda förutsättningar att 
öka kapaciteten. År 2025 skulle 50 
procent av alla nyproducerade fler-
bostadshus kunna byggas med trä. 

HÅLLBAR UTVECKLING

Utvecklingen på energiområdet är osäker 
och den förändras snabbt. Fossilenergin är 
på väg ut. Kärnkraften och vindkraften är 
omstridd. Vart frågan landar vet ingen.
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TEXTIL

Forskare räknar med att den globala 
textilförbrukningen år 2050 kommer 
att vara tre gånger så stor som 2015.
För att möta efterfrågan behövs nya 
alternativ. Till exempel cellulosa. 
Tekniken att framställa viskos ur 
naturbaserad cellulosa har fått ett 
uppsving. Ett forskningsprojekt vid 
Karlstads universitet visar att cellu-
losa kan vara vägen till framtidens 
kläder. När tillverkare och företag 
förstår att hållbarhet och lönsamhet 
är samma sak och att ett hållbart 
sätt att producera ger ökade mark-
nadsandelar, tros fler få upp ögonen 
för miljövänliga alternativ.

CIRKULÄR EKONOMI

Den 2 december 2015 antog EU-kom-
missionen ett ambitiöst åtgärdspaket 
för den cirkulära ekonomin. Paketet 
består av en EU-handlingsplan med 
åtgärder som omfattar hela produk-
tens livscykel: från design, materi-
alval, produktion och konsumtion 
till avfallshantering och returråvaru-
marknaden. I juli 2017 lade EU-kom-
missionen fram en rapport om hur 
de centrala åtgärderna i handlings-
planen från 2015 framskrider.

Övergången till en mer cirkulär 
ekonomi för med sig stora möjlighe-
ter för Europa och dess medborgare. 
Den är en viktig del av arbetet med 
att modernisera och omvandla den 
europeiska ekonomin för att leda 

in den på en mer hållbar kurs. 
Det finns starka ekonomiska 

argument för en sådan om-
vandling, och möjligheter 

till betydande ekono-

miska vinster och bättre konkur-
renskraft öppnas upp för Europas 
företag. En cirkulär ekonomi leder 
till stora energibesparingar och 
miljövinster och skapar nya lokala 
arbetstillfällen och möjligheter till 
social integration. Den cirkulära 
ekonomin hänger också nära sam-
man med de viktiga EU-prioritering-
arna jobb och tillväxt, investeringar, 
den sociala agendan och industriell 
innovation2.

En hållbar produktion av biomassa 
för att möjliggöra en ökad användning 
inom en rad samhällssektorer. Syftet 
är att minska klimatpåverkan och an-
vändningen av fossila råvaror. Ett ökat 
förädlingsvärde av biomassa, samtidigt 
som energiåtgången minimeras och 
näring och energi tas tillvara från 
slutprodukterna. Syftet är att optimera 
ekosystemtjänsternas värde och bidrag 
till ekonomin. (Källa: Forma)

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är de produkter 
och tjänster från naturens ekosys-
tem som bidrar till människans 
välbefinnande. Det handlar om 
vanliga produkter som till exempel 
träråvara samt tjänster som att rena 
vatten, reglera klimat och polline-
ra växter. Ett problem är att dessa 
tjänster tagits för givna och därmed 
inte värderats rätt. Att upptäcka 
naturens gratisarbete genom att se 
och värdera ekosystemtjänsterna 
kommer från ett akut behov av att 
återställa, skapa och stärka balansen 
i världens ekosystem.

GRÖN INFRASTRUKTUR

EU:s strategi för grön infrastruktur 
antogs i maj 2013. Med grön infra-
struktur avses ett nätverk av natur 

och element som bidrar till fung-
erande livsmiljöer för växter 

och djur och till människors 
välbefinnande. 

Med välbefinnande avses att den 
gröna infrastrukturen bidrar till 
ekosystemtjänster. Den gröna infra-
strukturen som etableras kan med 
fördel ha mångfunktionell betydelse 
i landskapet. Den ska förvaltas på ett 
sätt så att biologisk mångfald beva-
ras och ekosystemtjänster främjas i 
hela landskapet. Avsikten är att den 
ska beaktas i den fysiska planeringen 
och i pågående markanvändning.

De faktorer som påverkar flest 
rödlistade arter i Sverige är skogs-
avverkning och igenväxning, som 
båda utgör ett hot mot vardera cirka 
30 procent av de rödlistade arterna.  
Avverkning minskar arealen av skog 
där naturliga strukturer och naturlig 
dynamik upprätthålls, och den 
orsakar därmed förlust av livsmiljö-
er. Igenväxning orsakas av ett antal 
faktorer, bland annat upphörande 
hävd (bete och slåtter), gödsling, 
trädplantering och brist på naturliga 
störningsregimer som till exempel 
regelbundna översvämningar kring 
vattendrag och sjöar.

Haltande ekosystem och biologisk 
mångfald står tillsammans med 
klimatfrågan högst på FN:s lista över 
miljöproblem som mänskligheten 
behöver arbeta med mest intensivt 
för att förändra.

I ett bioekonomiskt samhälle använder vi 
förnybara råvaror från skogen, jorden och 
havet i stället för fossila bränslen och ma-
terial. Bioekonomi sammanfattar allt som 
biomassa kan användas till.
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AGENDA 2030

De sjutton mål för hållbar utveckling 
som antagits inom ramen för FN 
– Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development – 
kommer att utgöra en ledstjärna för 
hållbarhetsarbetet under kommande 
år. Målen täcker in flera politik-
områden vilket också har varit syftet 
för att få ett heltäckande målsystem. 

I Sverige har alla statsråd i reger-
ingen ansvar för genomförandet av 
Agenda 2030 inom sina respektive 
politikområden. Civilministern har 
ett särskilt ansvar för det nationella 
genomförandet vilket inkluderar 
kommuner och landsting liksom 
statliga myndigheter och Regerings-
kansliet. 

Hur de globala målen uppnås 
beror också av engagemanget 
från andra aktörer såsom frivillig-

organisationer, näringsliv, fackliga 
organisationer och akademi.

Agenda 2030-delegationen har 
regeringens uppdrag att stödja och 
stimulera Sveriges genomförande av 
Agenda 2030. I juni 2017 lämnade 
Agenda 2030-delegationen sitt för-
slag till handlingsplan för Sverige. 
Regeringen har under 2018 utifrån 
förslaget beslutat om en handlings-
plan3.    

Handlingsplanen fokuserar på:

1. Jämlikhet och jämställdhet

2. Ett hållbart samhälle

3. En samhällsnyttig cirkulär och  

biobaserad ekonomi

4. Ett starkt näringsliv med  

hållbart företagande

5. En hållbar och hälsosam  

livsmedelskedja

6. Kunskap och innovation

Vid FN-mötet i juli 2017 fastställdes 
en ministerdeklaration där länderna 
återförsäkrade sitt åtagande att 
genomföra agendan. I deklaratio-
nen lyfts vikten av att se synergier 
mellan målen, och att undvika eller 
minimera avvägningar, fram4.  
Inför mötet togs även en global 
uppföljningsrapport fram.

2)  https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
3)  https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
4)  Det engelska uttrycket trade-off översätts i policysammanhang ofta med ordet avvägning men ibland kan ordet 
    kompromiss vara mer klargörande för vad det handlar om.
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Den globala koldioxidhalten ligger nu stadigt över 400 miljondelar, vilket kan jäm-
föras med den förindustriella nivån på cirka 280 miljondelar. Trenden med ökande 
medeltemperatur har varit särskilt tydlig de senaste 35 åren. 

GLOBALA KLIMATAVTALET

FN: s klimatmöte i Paris hösten 
2016 slutade i ett globalt klimatavtal 
som trädde i kraft 4 november 2016. 
Det slår fast att den globala tempe-
raturökningen ska hållas väl under 
2 grader och att man ska sträva efter 
att begränsa den till 1,5 grader. 

Att begränsa den globala uppvärm-
ningen till 1,5 grader skulle innebära 
tydliga fördelar för människor och 
naturliga ekosystem i alla aspekter 
av samhället, skriver IPCC (FN’s 
klimatpanel) i en rapport i oktober 
2018. Texten i klimatavtalet säger 
också att länderna successivt ska 
skärpa sina åtaganden, och vart 
femte år ska länderna samlas för att 
se hur långt det samlade klima-
tarbetet räcker. Tanken är att den 
cykliska processen ska skapa driv 
i klimatarbetet och att tillräckliga 

åtgärder för att nå målen därmed 
ska genomföras.

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Under åren 2014–2016 ökade inte 
de globala koldioxidutsläppen för 
första gången på mycket länge utan 
att det kan kopplas till ekonomisk 
recension. Preliminära bedömningar 
för 2018 indikerar dock att ökning-
en nu fortsatt igen. Det är således 
brådskande att länderna samman-
taget nu lyckas minska utsläppen i 
enlighet med vad Parisavtalet kräver. 
År 2050 måste de globala växthus-
gasutsläppen ha nått ner till mycket 
låga nivåer5. 

I december 2018 antogs en regel-
bok vid FN:s klimatmöte i Katowice. 
Den innebär ett långsiktigt regelverk 
för hur länderna ska planera, kom-
municera, genomföra, rapportera 
och följa upp sina åtaganden under 
Parisavtalet. 

Positivt är att USA och EU mins-
kade sina utsläpp märkbart över 
den senaste tioårsperioden och Kina 
upphörde att öka sina utsläpp under 
de allra senaste åren6. Dessa länder 
står nu för cirka 14, 10 respektive 
29 procent av de globala utsläppen7. 
Övriga världen sammantaget ökar 
fortfarande utsläppen. 

För att utvecklingen säkert ska 

fortsätta i rätt riktning krävs tydlig 
politisk styrning bort från fossila 
bränslen i hela världen8. Avskogning 
stod 2016 för cirka 12 procent av 
världens koldioxidutsläpp9.

PÅVERKAN PÅ SKOGSBRUKET

På det skogsrelaterade området 
förhandlas i dagsläget två omfat-
tande EU-regelverk: Nya förnybara 
energidirektivet (inklusive hållbar-
hetskriterier för all skoglig biomas-
sa som används för värme, kyla, 
elproduktion och transport) och 
förordningen kring markanvänd-
ning, markanvändningsförändring 
samt skogsbruk (LULUCF). Båda 
dessa regelverk kan ha stor påverkan 
på lönsamheten i skogsbruket.

KLIMATPOLITISKT RAMVERK

Regeringens initiativ Fossilfritt Sve-
rige ger svenska aktörer möjlighet 
att synliggöra hur de bidrar till kli-
matarbetet. Regeringen har som mål 
att Sverige ska bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer och 
intresset har varit relativt stort. 

Riksdagen har röstat igenom ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Ramverket består av nya klimatmål, 
en klimatlag och ett klimatpolitiskt 
råd. Syftet är att de klimatpolitiska 
målen ska nås.

FÖRÄNDRAT KLIMAT

Det är brådskande att vi sammantaget nu 
lyckas minska utsläppen i enlighet med vad 
Parisavtalet kräver. 
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”Regeringens initiativ  
Fossilfritt Sverige ger 
svenska aktörer möjlig-
het att synlig göra hur de 
bidrar till klimat arbetet. 
Regeringen har som mål 
att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria  
välfärdsländer och  
intresset har varit  
relativt stort.”

5) Rogelj J, Luderer, Pietzcker RC, Kriegler E, Schaeffer, Krey & Riahi K. 2015.  
Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5 °C. Nature Climate Change: 519–527.
6, 7) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2016-trends-in-global-co2-emissions-2016-report-103425.pdf (Fig 2.2)
8) IPCC WG III AR5 (www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers.pdf)
9) www.earth-syst-sci-data-discuss.net/essd-2017-123/
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Skogen och dess råvara ska räcka till många saker. Skogen har en viktig roll i det 
bioekonomiska och hållbara samhället där vi går mot ett större användande av för-
nybara resurser. Med tekniken och innovationers hjälp hittar vi nya produkter som 
kan produceras av trä, nya metoder för att framställa träbaserade produkter och  
innovationer och idéer på produkter och affärsmodeller.

KONKURRENS OM RÅVARA

Den avgörande faktorn är den 
allmänna utvecklingen av världens 
ekonomi. Till detta kan läggas ambi-
tioner att fasa ut fossila resurser och 
ersätta dem med förnybara, bland 
annat skogsråvara. Sammantaget 
innebär det här att efterfrågan på 
olika skogsprodukter under kom-
mande decennier lär öka. 

En fortsatt god konkurrenskraft 
för svenska skogsvaror förutsätter 
fortsatta investeringar, forskning 
och utveckling. En ökad konkur-
rens om råvaran bör innebära att 
produkter med högt förädlingsvärde 
gynnas framför produkter med låga 
förädlings värden och innebära kraf-
tiga omstruktureringar.

Klimatförändringen påverkar den 
svenska skogen och skogsbruket 
och vice versa. Ett varmare klimat 
ger ökad tillväxt, men också ökad 
risk för skador orsakade av storm, 
insekter och svampar. Samtidigt gör 
skogen klimatnytta genom att lagra 
kol och att dess råvaror kan ersätta 
fossila energislag och fossilbaserade 
produkter. En studie10 visar att den 
brukade skogen ger större klimat-
nytta än den obrukade.

SKOGSPROGRAMMET

I maj 2018 fattade regeringen beslut 
om en strategi för Sveriges nationella 
skogsprogram. Programmets vision 
är att skogen, det gröna guldet, ska 
bidra med jobb och hållbar tillväxt i 
hela landet samt till utvecklingen av 
en växande bioekonomi. 

Grundförutsättningen för 
arbetet med skogsprogrammet är 
den svenska skogspolitiken med 
jämställda mål, de äganderättsliga 
principerna och principen om frihet 
under ansvar. Programmets strategi 
utgår från skogens ekonomiska, 
sociala och miljömässiga värden och 

bygger på bred dialog, samverkan, 
engagemang och erfarenhetsutbyte 
mellan intressenter i skogens hela 
värdekedja. 

I handlingsplanen presenteras åtgärder 

som knyter an till programmets fem 

fokusområden:

• Ett hållbart skogsbruk med ökad 

klimatnytta. 

• Mångbruk av skog för fler jobb och 

hållbar tillväxt i hela landet. 

• Innovationer och förädlad skogsråvara 

i världsklass. 

• Hållbart brukande och bevarande av 

skogen som en profilfråga i svenskt 

internationellt samarbete. 

• Ett kunskapskliv för ett hållbart bruk

ande och bevarande av skogen.

SKOGENS ROLL 

Efterfrågan på skogsprodukter kommer 
öka, men en fortsatt god konkurrenskraft 
för svenska skogsvaror förutsätter både 
investeringar, forskning och utveckling.  

10) Forest Future
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För att stärka hållbarhets-
arbetet behöver vi gene-
rellt både höja och förtyd-
liga ambitionsnivån och 
vilka insatser vi behöver 
göra.  

Vad kan myndigheten göra för att 
bidra till de globala målen inom 
ramen för vårt uppdrag? Det kan 
göras genom att använda den 
gemensamma plattform och termer 
som de globala målen och Sveriges 
miljökvalitetsmål ger oss och att i 
verksamhetsstrategin peka ut vilka 
mål eller delmål vi ska satsa på.

FÖRTROENDE

Vi ser en ökad polarisering i debatten  
om skogens roll i samhället. Genom 
vårt uppdrag befinner vi oss mitt i  
spänningsfältet mellan olika utgångs-
punkter och stora åsiktsskillnader. 
För att skapa tillit för Skogsstyrelsen 
och bygga förtroende är det viktigt 
att vi som myndighet och enskilda 
medarbetare agerar med den statliga 
värdegrunden som bas. Ett fortsatt 
internt arbete med värdegrunden är 
därför angeläget. 

ANPASSNING OCH INNOVATION

Vi ska fortsatt agera proaktivt och 
ta höjd för förändrade roller för 
samhällets aktörer och specifikt 
förändringar i statsförvaltningen 
samt regeringens arbete med att 

effektivisera myndigheterna. Att 
kunna anpassa sig och ha förmåga 
till nytänkande är ett par viktiga 
framgångsfaktorer.

KVALITET

Sveriges Modernaste Myndighet, är 
en utmärkelse som instiftades 2009 
och premierar effektiv service, 
engagerade medarbetare, förnyelse 
och innovation samt en hållbar och 
miljömedveten utveckling. 

Syftet med utmärkelsen är att 
främja en utveckling av statliga myn-
digheter i linje med målen för den 
statliga förvaltningspolitiken. Det är 
viktigt att möta kunders/intressen-
ters behov och förväntningar. 

Myndigheter som förmår göra rätt 
saker på rätt sätt och med god hus-
hållning av resurser vinner medbor-
garnas förtroende och tilltro. 

SLUTORD

”Myndigheter som förmår  
göra rätt saker på rätt sätt  
och med god hushållning av  
resurser vinner medborgarnas  
förtroende och tilltro.”
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Inom den svenska arbetsmarkna-
den beräknas cirka 1,6 miljoner 
personer att lämna arbetslivet av 

åldersskäl fram till och med 2025. 
Inom Skogsstyrelsen beräknas drygt 
150 medarbetare sluta på grund 
av pension fram till och med 2023 
varav 117 inom kärnverksamheten. 

För närvarande har vi en genera-
tionsväxling på den svenska arbets-

marknaden. Antalet pensionsavgångar 
överstiger antalet unga som är på 
väg in på arbetsmarknaden vilket 
leder till obalans och ökad konkur-
rens samt behov av att omfördela 
kompetens. 

Arbetsmarknaden påverkas och 
utvecklas kontinuerlig i takt med 
att den tekniska utvecklingen och 
digitaliseringen ökar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSANALYS 2019
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Antalet anställda har ökat avsevärt under 2018. De uppdrag vi haft från regeringen 
har medfört att antalet anställda mer än fördubblats. Ökningen består i huvudsak 
av anvisade från Arbetsförmedlingen. 

Den 30 september 2018 hade Skogs-
styrelsen totalt 2 336 anställda varav  
1 372 på Vasa Skog- och Vasa Visst- 
avtalen (framförallt anställningar 
inom Naturnära jobb) och 964 
anställda på Villkorsavtalen (Skogs-

styrelsens ordinarie personal). Det 
är en ökning jämfört med 2017 då 
Skogs styrelsen hade 901 anställda 
den 31 december. 

Beroende på vad ny regering upp-
drar åt Skogsstyrelsen, så kan antalet 

medarbetare förbli oförändrat, öka 
eller innebära att myndigheten 
kommer att behöva minska antalet 
anställda. 

BEMANNING

B E M A N N I N G  2 0 1 3 – 2 0 1 7

 2017 2016 2015 2014 2013

Antal anställda per 31 december 1) 901 1395 944 1811 2064

Antal årsarbetskrafter 1176 854 1035 1803 1456

Genomsnittsålder 47,0 48,0 48,5 48,0 47,5

Andel kvinnor med kärnkompetens, % 2) 31,0 33,0 31,5 32,9 32,3

Andel män med kärnkompetens, % 2) 69,0 67,0 68,5 67,1 67,7

Andel kvinnor med ledningskompetens, % 3) 48,0 48,7 34,0 33,3 32,7

Andel män med ledningskompetens, % 3) 52,0 51,3 66,0 66,7 67,3

Å L D E R S F Ö R D E L N I N G  2 0 1 8

1) Fr o m 2013 ingår även anställd personal som är anvisad 
från Arbetsförmedlingen, främst inom arbetsmarknads
projekt
2) Kärnkompetens  – personal med sakområdeskompetens 
inom myndighetens verksamhetsområde
3) Ledningskompetens – personal med formellt personal   
ansvar som har till uppgift att planera och leda myndig
hetens verksamhet på olika nivåer, oberoende av vad 
ledningsuppgifterna avser
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PERSONALOMSÄTTNING

Under 2018 fram till 30 september 
slutade totalt 44 medarbetare sin 
anställning på Skogsstyrelsen.  
Tolv avgick med pension och res-
terande 32 har slutat av andra skäl. 
Personal omsättningen uppgår till 
4,5 procent.

Tabellen nedan visar antalet för-
väntade pensionsavgångar i myn-
digheten under åren 2019–2023. 
Beräkningen grundar sig på antagen 
pensionsavgång vid 65 års ålder. 

Flest medarbetare slutar i kärnverk-
samheten varav kategorin skogs-
konsulenter är störst, men även 
ett antal medarbetare med olika 
specialistkompetenser slutar. För 
båda kompetenserna krävs generellt 
sett akademisk utbildning inom 
ämnesområdet.

Det finns också medarbetare med  
rätt att gå i pension före 65 år, enligt 
kollektivavtalade övergångsbestäm-
melser. Inom Skogsstyrelsen finns i 
nuläget 70 medarbetare som omfat-

tas av dessa bestämmelser. De allra 
flesta kommer att gå i pension inom 
de närmsta fem åren. 

Tilläggas kan att det finns en tyd-
lig trend inom staten att färre avgår 
med ålderspension vid 65 år. Istället 
har andelen som tar ut ålderspension  
både före och efter 65 år ökat. 

Under 2017 var det 45 procent 
inom staten som tog ut pension efter 
att de fyllt 65 år.

P E N S I O N S A V G Å N G A R  2 0 1 9 – 2 0 2 3

År Antal pensions- Varav kärn- Övriga
 avgångar  kompetens

2019 25 21 4

2020 32 24 8

2021 27 18 9

2022 26 22 4

2023 44 32 12

Summa 154
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För att klara vårt uppdrag är det viktigt att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. 
En viktig utmaning är att arbeta strategiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla och avveckla (ARUBA) medarbetare i positiv anda.

För att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare ställs krav på att 
vi arbetar aktivt med att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det innebär 
att vårt arbete med att utveckla och 
behålla våra befintliga medarbetare 
blir allt viktigare. Deras upplevelse 
av myndigheten som arbetsgivare, 
tillsammans med allmänhetens syn 
på oss är vårt arbetsgivarvarumärke.

Att vara en attraktiv arbetsgivare 
ställer höga krav på våra chefer och 
därigenom krav på oss som arbets-
givare att stötta våra chefer i sitt 
ledarskap. En attraktiv arbetsgivare 
är också en arbetsgivare som följer 
med i utvecklingen både vad gäller 
anställningsvillkor och förmåner, 
kompetensutveckling, nya arbets-
sätt, den goda arbetsmiljön och 
lönebildning.

FRAMTIDENS ARBETSLIV

Den samlade statliga arbetsgivaren,  
i form av Arbetsgivarverket, kon-
staterar i sin strategi för statliga 
arbetsgivare att framtidens arbetsliv 
är föränderligt, flexibelt och värde-
ringsstyrt. 

Med den utgångspunkten har 
Arbetsgivarverket formulerat en 
långsiktig inriktning för den statliga 
arbetsgivarpolitiken. Det är av stor 
vikt att även Skogs styrelsen följer 

den strategin; De statliga arbetsgivarna 
möter framtidens arbetsliv genom 
utveckling och innovation, attraktivitet 
samt ledarskap.

KOMPETENS OCH BEHOV 

Med anledning av den situation som 
råder vad gäller regeringsbildning, 
är det svårt att ha en tydlighet vad 
gäller kommande kompetensbehov. 
I huvudsak kommer vi att ha behov 
av skoglig kompetens, men det för-
modas även finnas ett ökat behov av 
naturvärdeskompetens och medar-
betare inom klimat- och miljöfrågor.

På längre sikt och med den 
digitala utvecklingen som sker i 
samhället, kan vi förutom skoglig 
kompetens vara ganska säkra på att 
vi kommer att ha ett ökat behov av 
andra kompetenser både inom stöd- 
och specialistområden.

Kompetens kan definieras som förmågan 

och viljan att utföra en uppgift genom att 

tillämpa sina kunskaper och färdigheter, 

det vill säga:

• Förmåga – erfarenhet, förståelse  

och omdöme att omsätta sina  

kunskaper och färdigheter.

• Vilja – attityd, engagemang,  

mod och ansvar. 

• Kunskap att veta – fakta och metoder. 

• Färdighet att kunna – utföra i praktiken.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Kompetensförsörjning innebär att 
ha en plan för att försörja organi-
sationen med kompetens utifrån 
verksamhetens behov på lång sikt. 
Det är varje chefs ansvar att ha en 
nulägesbild av vilken kompetens 
som finns och vilken kompetens 
som kommer att krävas ur ett 
framtidsperspektiv, samt att vidta de 
åtgärder som krävs för nå dit. 

Utgångspunkter för kompetens

försörjning: 

• Regleringsbrev

• Budgetproposition

• Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi 

• Andra övergripande långsiktiga 

inriktningsbeslut för myndighetens 

verksamhet 

• Förändring i omvärlden på kort  

och lång sikt 

• Verksamhetsbehov/utveckling inom 

ramen för skogsstyrelsens uppdrag  

och vision

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE



”De statliga arbetsgivarna 
möter framtidens arbetsliv 
genom utveckling och  
innovation, attraktivitet 
samt ledarskap.”
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Ökande intressemotsättningar konstateras mellan miljö och produktion. Som exempel 
kan jakten på avverkningsbar skog nämnas där frågan ofta ställs på sin spets. Det är 
därför viktigt att fortsätta myndighetens arbete med att skapa trygghet för våra 
medarbetare i statstjänstemannarollen. 

Under 2018 har ett arbete pågått 
med våra värderingar kopplat till 
statstjänstemannarollen. Det har  
belysts under vårens medarbetar-
dagar, för samtliga medarbetare. 

Vidare har vi under våra intro-
duktioner för nya medarbetare 
gått igenom våra lagar och förord-
ningar som värderingarna vilar på, 
samt fört dialoger om statens sex 
värderingar kopplat till statstjäns-
temannarollen. Arbetet fortsätter 
under 2019 med att utveckla stöd 
till chefer för att föra dialogen vidare 
med våra medarbetare.

Ytterligare ett fokusområde är att 
genomföra ett chefs- och ledarskaps-
program för chefer inom Skogs-
styrelsen.

CHEFSFÖRSÖRJNING 

Under kommande femårsperiod finns 
behov av att ompröva och förlänga 
cirka 40 chefsförordnanden och i 

vissa fall nyrekrytera. Under 2018 
infördes gruppchefer för att stärka 
ledarskapet. En medveten åtgärd för 
att minimera antalet medarbetare 
per chef och ge förutsättningar för 
att skapa ett hållbart ledarskap.

Tabellen nedan visar behovet av 
chefsförsörjning för nuvarande  
organisation under perioden 
2018–2022.

Chefs- och ledarskapet i Skogs-
styrelsen har sin bas i vår verksam-
hetsidé och värdegrund. 

Ett chef och ledarskap kan sägas inne

bära tre roller:

• Verksamhetsansvarig – att utifrån fast

lagda riktlinjer, bryta ner övergripande 

mål och uppnå förväntade resultat samt 

följa upp och vidta eventuella åtgärder.

• Arbetsgivare – ta ansvar för arbets

givarpolitiken och tillämpa den, stå 

bakom fattade beslut samt ta ansvar för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Ledare – coacha, utveckla och motivera 

medarbetare, skapa förutsättningar 

för dialog, delaktighet och återkopp

ling samt delegera uppdrag på ett 

tydligt sätt och följa upp individuella 

prestationer.

Sammantaget är detta en bärande 
del i det chefs- och ledarutvecklings-
program som kommer att genom-
föras 2019 för att stödja våra chefer 
att möta både befintliga och nya 
generationens medarbetare.

STATSTJÄNSTEMANNAROLLEN & LEDARSKAP

C H E F S F Ö R S Ö R J N I N G S B E H O V  F Ö R  N U V A R A N D E  O R G A N I S AT I O N  2 0 1 8 – 2 0 2 2

Befattning 2018 2019 2020 2021 2022

Avdelningschef   2     1

Regionchef   2   1  

Distriktschef 7 3 6 4 3

Enhetschef 1 1 5 2 2

Summa 8 8 11 7 6
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Skogsstyrelsens grundsyn är att alla människor är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Vi ska motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Ett målmedvetet arbete för ökad 

jämställdhet och mångfald är en viktig 

förutsättning för att vi ska

• kunna leva upp till verksamhets,  

ledar och personalidé,

• öka vår attraktionskraft som arbets

givare och förstärka förtroendet för 

myndigheten.

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

Under 2015–2017 har Skogsstyrel-
sen haft en plan för arbete med 
jämställdhet och mångfald. Under 
perioden har vi successivt sett en 
jämnare könsfördelning mellan män 
och kvinnor avseende befattningar 
inom myndighetens kärnverksamhet 
och för cheferna. Omkring 50 procent 
av de som årligen rekryteras till 
kärnverksamheten är kvinnor vilket 

på längre sikt kommer utjämna 
könsskillnaderna.

Från och med 2018 har jämställd-
hetsplanen ersatts med en ny anvis-
ning Mål och åtgärder för jämställdhet 
och mångfald. Detta i enlighet med 
de nya bestämmelser som började  
gälla 1 januari 2017 om aktiva åtgär-
der i Diskrimineringslagen (Kap 3 §§ 
1–13). 

Anvisningen beskriver hur vi fortlöpande 

ska genomföra arbetet i fyra steg (under

söka, analysera, åtgärda, följa upp) inom 

följande fem områden:

• Arbetsförhållanden

• Löner och anställningsvillkor

• Rekrytering och befordran

• Utbildning och kompetensutveckling

• Arbete och föräldraskap

JÄMFALD I SKOGEN

I juli 2016 beviljades Skogsstyrelsens 
kompetensutvecklingsprojekt Jämfald 
i skogen medel från Europeiska 
social fonden. Projektet har pågått 
från den 1 september 2016 till och 
med den 30 juni 2018. 

Resultatet från projektet ska bidra 
till att utveckla det systematiska 
förbättringsarbetet för att motverka 
diskriminering vid Skogsstyrelsen 
och i dess arbete. Ordet Jämfald är 
en sammanslagning av begreppen 
jämställdhet och mångfald och om-
fattar alla grupper i samhället. 

Under 2017 påbörjades en 
sammanhållen insats kopplad till 
jämställdhet inom Skogsstyrelsen. 

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD & VÄRDEGRUND JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD & VÄRDEGRUND 

K Ö N S F Ö R D E L N I N G  2 0 1 7 K Ä R N K O M P E T E N S  2 0 1 7 L E D N I N G S K O M P E T E N S  2 0 1 7
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Arbetet pågår till april 2019 och drivs 

som ett program med fokus på fem delar:

• Jämställdhetsintegrering i våra  

processer.

• Jämnare könsfördelning i arbets

marknadsprojekt.

• Jämnare representation.

• Könsfördelad officiell statistik.

• Webbinarium som utbildningsform. 

Programmet ska kartlägga, analy-
sera och föreslå åtgärder för hur 
vi kan bidra till genomförandet 
av jämställdhetspolitiken enligt 
myndighetens instruktion. En 
bred utbildningsinsats pågår för 
närvarande av samtliga chefer och 
processförvaltare. 

Skogsstyrelsen arbetar också 
för närvarande med ett regerings-

uppdrag kopplat till jämställdhet 
i hela skogssektorn. I rapporten 
ska Skogsstyrelsen ge svar på var 
skogssektorn står i dag när det gäller 
jämställdhetsfrågan i relation till de 
jämställdhetspolitiska målen och 
lämna förslag till åtgärder att uppnå 
en jämställd skogssektor. 

I december anordnar myndighe-
ten en konferens inom Nationella 
skogsprogrammet där resultaten 
presenteras och förväntas bli ett av-
stamp för hela skogssektorn fortsatt 
jämställdhetsarbete. 

SKOGSPROGRAMMET 

Skogsprogrammet tar sin utgångs-
punkt i skogens ekonomiska, sociala 
och miljömässiga värden och syftar 
till att skapa ökad samsyn. 

I handlingsplanen för det nationella 

skogsprogrammet har Skogsstyrelsen 

fått följande uppdrag av regeringen:

• Utveckla rådgivning för ett hållbart 

skogsbruk.

• Bistå i arbetet inom internationella 

skogsfrågor.

• Genomföra och förbereda en Skogs

akademi för beslutsfattare inom EU.

• Bistå i genomförandet av det  

nationella skogsprogrammet.

• Stödja regionala dialoger och insatser i 

arbetet med regionala skogsprogram.

För att klara uppdragen behöver 
Skogsstyrelsen komplettera med 
kompetens inom beteende- och 
samhällsvetenskap samt inom inter-
nationellt arbete.

M E D E L Å L D E R  2 0 1 7 A N TA L  U T R I K E S F Ö D D A  2 0 1 7

47år 6%

Källa: SCB 2014
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Det finns många trender i samhället som påverkar Skogsstyrelsens kompetens-
försörjning. Förändringstakten har varit hög inom de statliga verksamheterna de 
senaste åren och kraven på utveckling, effektivisering och digitalisering är hög  
även kommande år. 

DIGITALISERING

Genom att använda digitaliseringens 
möjligheter finns goda förutsätt-
ningar för verksamheter att bli mer 
effektiva samtidigt som medborgar-
nyttan med olika typer av tjänster 
ökar. Digitalisering ger också goda 
förutsättningar för att få en håll-
bar utveckling i samhället, med 
avseende på välfärd, arbetsmarknad, 
internationell konkurrenskraft och 
klimat.

Den traditionella bilden av arbete 
inom Skogsstyrelsen kan antas bli 
påverkad och medföra en förskjut-
ning mot en fortsatt utveckling av än 
mer digitala metoder och tjänster.

Utmaningen är att få med sig 
medarbetare, uppgradera kompeten-
ser och skapa nya beteenden som tar 
tillvara de möjligheter detta ger.

För att genomföra förändringen 
och möta framtidens verksamhets-
utveckling kan det antas att det 
kommer att finnas behov av tongi-
vande projektledare. Förändringen 
kan av vissa medarbetare eller 
grupper komma att upplevas som en 
kulturförändring på arbetsplatsen 
och av arbetssättet. För att möta 
den arbetsmiljöproblematik som 
därmed i vissa fall kan uppstå finns 

behov av kompetensutvecklande och 
arbetsmiljörelaterade aktiviteter, 
samt eventuellt även omställnings-
åtgärder.

Skogsstyrelsens övergripande 
målsättning Stärkta naturvärden och 
möjliggöra ökad avverkning för ett 
hållbart samhälle kan också av vissa 
yrkeskategorier upplevas som en för-
ändring. Den kan också antas med-
föra ett förändrat kompetensbehov 
kopplat till den kompetensförlust 
som sker genom det stora antalet 
pensionsavgångar, varav gruppen 
skogskonsulenter med bred kunskap 
och lång erfarenhet av skogligt arbe-
te sticker ut. 

GENERATIONSSKIFTE 

Skogsstyrelsen står inför ett kom-
mande generationsskifte på olika 
sätt. Medelåldern är i nuläget 47 år  
jämfört med 49 år 2017. Detta kom-
mer att förändras allteftersom ge-
nerationsskiftet fortskrider och allt 
fler äldre med lång och bred skoglig 
erfarenhet slutar. 

Avgångarnas effekter, till exempel 
i form av ökad sårbarhet för vissa 
kompetenser, kommer att bli tydliga 
och ställa krav på kompetensväxlande 
åtgärder för att inte bli alltför känn-

bara i verksamheten. Samtidigt finns 
en tendens att flera yngre hamnar i 
en speciell kunskapsnisch. Det finns 
därmed ett utbildningsbehov för att 
kompensera den förlorade bredden 
av kompetens. 

Det är viktigt att myndigheten 
tänker strategiskt kring generations-
växlingen och ställer sig frågor som: 
Hur kommer verksamheten att se ut 
i framtiden? Är det den kompetens 
som nu går i pension som organisa-
tionen kommer att behöva, eller är 
det annan kompetens? Sett ur dessa 
perspektiv kan generationsväxlingen 
snarare erbjuda möjligheter än att 
innebära stora bekymmer.

EN NY GENERATION MEDARBETARE

Den nya generationen medarbetare 
kan utifrån sin utbildning och sam-
hällsdebatten i stort antas föra med 
sig andra förväntningar och krav på 
arbetsplatsen och arbetsgivaren. 

Det är sannolikt att arbetsformer-
na kommer att förändras. Mobila 
arbetsplatser och distansarbete blir 
än vanligare, större rörlighet på 
arbetsmarknaden, arbete och fritid 
blir mer integrerade, ökat arbets-
givaransvar, aktivitetsbaserade 
kontor etc. 

TRENDER I  SAMHÄLLET SOM PÅVERKAR
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”Skogsstyrelsen står inför ett kommande generations-
skifte på olika sätt. Medelåldern är i nuläget 47 år 
jämfört med 49 föregående år och kommer att förändras 
allteftersom generationsskiftet fortskrider och allt fler 
äldre med lång och bred skoglig erfarenhet slutar.”

Arbetsuppgifterna kan antas bli mer 
självständiga varvid kvalitetskraven 
ökar till exempel att kunna formule-
ra sig och ha en pedagogisk kompe-
tens att kunna förklara sina resultat 
för andra. Sammantaget ställer detta 
sannolikt nya krav på chef- och 
ledarförsörjningen och ett förändrat 
ledarskap samt utvecklande insatser. 

TILLITSBASERAD STYRNING

Regeringens Tillitsreform syftar till 
att utveckla formerna för den stat-
liga styrningen genom att balansera 
behovet av kontroll med förtroende 
för medarbetarnas verksamhetsnära 
kunskap och erfarenhet. Reformen 
ska skapa mer effektiva offentliga 
verksamheter och större nytta för 
medborgarna. 

För Skogsstyrelsen medför det 
behov av insatser i form av att flytta 
fokus på ansvarsutkrävande till 

fokus på lärande om vad som skapar 
värde i relation till kund, den så kall-
lade kundresan.

SAMVERKAN 

Förändringstakten har generellt 
varit hög inom den statliga verk-
samheten de senaste åren. Kraven 
på utveckling, effektivisering och 
rationaliseringar kommer sannolikt 
också att vara fortsatt höga under 
kommande år, något som Skogs-
styrelsen måste förhålla sig till i sin 
verksamhet och anpassa organisatio-
nen därefter. 

Krav på samverkan mellan statliga 
myndigheter har framförts på na-
tionell nivå. Statens servicecenter 
är ett exempel och det är sannolikt 
att samverkansdelen kommer att 
utvecklas än mer. Skogsstyrelsen 
samverkar med bland annat Jord-
bruksverket och länsstyrelserna, 

men även med privata aktörer, så 
som skogsbolag.

Ett samarbete mellan olika aktö-
rer kan ge möjlighet till ut/inlån av 
kompetens för andra kommande 
uppdrag, vilket gynnar myndighet-
ens kompetensförsörjning. 

Kompetensen för att leda samver-
kan framöver behöver säkerställas 
och sammanfattningsvis kommer 
sannolikt denna utveckling att 
påverka myndighetens kompetens-
försörjningsbehov.
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