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En gemensam verksamhetsberättelse för:  

•   Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan (SiS)  och 
SkogsSverige (SSv) 

•   Skogen i Skolans verksamheter inom 10 regioner.  
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Inledning 
 
Kommunikationsplattformen består av Skogen i Skolans nationella kansli samt den webb-
baserade verksamheten SkogsSverige på internet. 
 
Skogen i Skolan har förutom ett nationellt kansli i Stockholm fritt stående verksamheter 
inom tio regioner och täcker genom dem hela Sverige från norr till söder. Varje region har 
separata styrgrupper samt egna regionala verksamhetsberättelser. 
 
Detta innebär att denna verksamhetsberättelse framförallt kommer att belysa 
Kommunikationsplattformens verksamhet under 2015, men ge en sammanfattande 
redovisning av de tio regionerna inom Skogen i Skolans insatser och aktiviteter under året. 
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Organisation  
Kommunikationsplattformen 
 
Kommunikationsplattformen är en för den svenska skogssektorn gemensam satsning på 
kommunikation med breda målgrupper. Kommunikationsplattformen kan delas upp på två 
huvudverksamheter, Skogen i Skolan (SiS) och SkogsSverige (SSv).  
 
Föreningen Skogen driver kommunikationsplattformen som finansieras av företag och 
organisationer i skogssektorn som väljer att bli intressenter. Dessa var under 2015, 
20 stycken. 
 
Intressenterna företräds av en nationell styrgrupp som tar ställning till verksamhetens 
inriktning och uppföljning. Under 2015 har styrgruppen bestått av: 
Björn Lyngfelt, SCA; Marianne Eriksson, LRF Skogsägarna; Olof Bergvall och Göran 
Sjöberg, Sveriges lantbruksuniversitet SLU; Britt-Marie Larsson, Skogsstyrelsen;  
Hanna Triumf, Skogssällskapet; Linda Andersson, Sveaskog; samt Bengt Ek, Föreningen 
Skogen. 
 
Kansliet/Kommunikationsplattformen består av Bengt Ek, VD Föreningen Skogen, 
verksamhetsledare Anna Steinwall, kommunikations- och webbansvarig Gunilla 
Häggström samt projektledare Anna Malmström. Under 2015 har  
Kommunikationsplattformen även fått support i rapportering, uppföljning, analys och 
utveckling framför allt av ekonomiansvarig Rose-Marie Högberg och konsult Anders 
Ahlberg. I augusti 2015 tog Anna Steinwall över uppdraget som verksamhetsledare för det 
nationella kansliet efter Åsa Godeau som avslutade sin tjänst i maj 2015. 
 
Skogen i Skolan startade 1973 och är en omfattande verksamhet, med syftet att väcka 
intresse för och skapa positiva attityder till skog och skogsbruk hos elever och övriga 
prioriterade målgrupper samt att lärare ska använda naturen som klassrum i undervisningen. 
Verksamheten består förutom det nationella kansliet av 10 regioner, där regionala 
styrgrupper och samordnare för regionen fattar regionala beslut och fastställer regional 
budget. De 10 regionerna inom Skogen i Skolan är: Östra Götaland, Västra Götaland, 
Mälardalen, Örebro, Värmland, Dalarna-Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten.  
 
SkogsSverige ger skoglig kunskap på internet i form av omvärldsbevakande nyheter om 
skogssektorn och faktasidor om de nio ämnesområdena: Skog, Trä, Papper & massa, 
Bioenergi, Klimat & miljö, Politik & ekonomi, Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt 
och Lika villkor. Dessutom finns en frågelåda med över 6500 frågor som har besvarats av 
Expertpanelen bestående av ett nittiotal forskare från SLU och Linnéuniversitetet samt 
specialister från övriga delar av skogssektorn. 
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Beskrivning av verksamheten 2015 
Kommunikationsplattformen  
 
Målgrupper för verksamheten är primärt: Skolledningar, lärare och studie- och 
yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolor (SiS), elever på grund- och gymnasieskolor 
(SiS regional nivå), ledning, lärare och elever på lärarutbildningar (SiS), skogsstuderande 
(SSv), skogsägare (SSv) samt yrkesverksamma inom skogsnäringen (SSv). 
Sekundära målgrupper är: Allmänhet med intresse för skog och natur (SiS och SSv), 
opinionsbildare, beslutsfattare och media (SSv) samt skogsägare (SSv). 

 
De övergripande målen nås genom att styrgruppsmedlemmar, styrelse, nationellt kansli och 
regionala samordnare samt intressenter verkar tillsammans. 
Målgrupperna ska se skogen som en förnybar resurs, skogsbruket som hållbart och 
skogsnäringen som en för Sverige viktig och värdefull bransch. Ungdomar ska uppfatta 
skogssektorn som en intressant bransch att studera och arbeta i. Skolans målgrupper ska se 
Skogen i Skolan som en värdefull och trovärdig samarbetspartner och efterfråga Skogen i 
Skolans metodik och läromedel. 
 
Kommunikationsplattformens uppdrag är att förvalta och utveckla webbplattformen för 
Skogen i Skolan och Skogssverige. Koordinera och inspirera Skogen i Skolans regionala 
verksamhet, sprida goda erfarenheter och stimulera utveckling. Informera om, förmedla och 
utveckla material och metodik. Utveckla interaktionen med målgrupperna genom digital 
närvaro och sociala medier. Utveckla samarbete med andra organisationer. Ta fram och 
utveckla koncept och mallar etc, utifrån regionernas behov. Ansvara för Skogen i Skolans 
insatser mot skolans målgrupper i storstäderna i samverkan med regionerna. Följa upp och 
redovisa insatser och måluppfyllelse. Utgöra ett nav som länkar mellan styrgrupp och 
operativ verksamhet (nationellt och regionalt). 
 
För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan 
utomhuspedagogiken som redskap med fokus på att koppla samman teori och praktik. 
 
Fokus under 2015 har bl.a. lagts på att sprida de under 2013 framtagna läromedlen 
framförallt genom de aktiviteter som beskrivs längre fram i denna verksamhetsberättelse. 
Även att starta upp och utveckla Skogen i Skolans satsning på ”Storstadsprojektet”.  Syftet 
med Storstadssatsningens mål är att få fler Stockholmselever att lära sig mer om skog och 
få en större förståelse för skogsbruket och skogsnäringen samt att uveckla modeler för hur 
detta ska göras. Projektet redovisas även separat i denna verksamhetsberättelse. 
 
Skogssverige.se och skogeniskolan.se har sedan hösten 2015 utgivningsbevis och ansvarig 
utgivare, Bengt Ek, VD Föreningen Skogen.  
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Det kontinuerliga arbetet med att utveckla kommunikation, marknadsföring och teknik vad 
gäller de digitala medierna, dvs webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier har pågått 
under 2015 för att öka andelen besökare, följare och gillare mot de uppsatta målen nedan 
och i kommunikationsplanen.  
 
Under hösten 2015 påbörjades ett övergripande arbete för att stärka samsynen och dialogen 
mellan kansliet och Skogen i Skolans tio regioner. Detta startades upp med besök hos 
flertalet regionsamordnare samt det årliga gemensamma riksmötet som arrangerades i 
oktober, detta år i Sundsvall. Riksmöte blev välbesökt, där i stort sett samtliga regioner var 
representerade. Värdar var regionerna Västerbotten och Västernorrland. Under riksmötet 
inventerades regionernas önskemål om stöd från det nationella kansliet genom en 
workshop. Inventeringen och prioriteringen kommer att vara vägledande för insatserna 
inom Kommunikationsplattformen under 2016. Som ett led i detta och efter regionernas 
önskemål har även nationella kansliet sökt medel för regionernas prioriterade förslag, bl.a. 
finansiering av revidering och nytryck av Boken om Skogen och till att kunna starta ett 
omfattande arbete med att stärka skoglig studie- och yrkesvägledning. Kommentar: 
Ansökningsprocessen pågår i skrivande stund (jan -16) och finansieringen är ej fastställd i 
dagsläget. 
Skogen i Skolans nationella kansli har medverkat i nätverk som Naturens år, NELIS 
(nationellt nätverk för det entreprenöriella lärandet) samt i Utenavet som nationellt 
utvecklar och sprider utomhuspedagogik. Kansliet inkl. projekt Storstadssatsningen har 
även deltagit i konferenser och workshops om studie- och yrkesvägledning, framtidens 
kompetensförsörjning och nya svenskar i naturen. 
 
Aktiviteter under 2015 
 
Jorden och Skogen i Stan 9-10 september. SiS nationella kansli ställde ut på Jorden och 
Skogen i Stan (JOSIS) på Berga Naturbruksgymnasium tillsammans med region 
Mälardalen. Totalt träffade vi runt 50 klasser och ungefär 1000 elever. Samtliga lärare, ca 
50 personer, fick information om SiS och en mapp med våra nya läromedel från 2014. Vi 
fick även in 27 e-postadresser till nyhetsbrev. 
  
Skansen 15-16 september. Tillsammans med personal från Skansen och region Mälardalen 
träffade SiS kansli 9 skolklasser och höll i lektioner på temat svenska träd. I samband med 
detta delades material ut till alla lärare. 
  
Ute är inne 17-18 september. SiS kansli hade ett utställningsbord och var även 
medarrangör under lärarkonferensen ”Ute är inne” i Linköping. I samband med 
konferensen träffade vi ca 350 lärare (åk F-9) och annan skolpersonal samt delade ut 
ungefär 1000 exemplar av det nya läromedlet. 
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Skolforum 26-27 oktober. SiS kansli deltog på mässan Skolforum tillsammans med region 
Mälardalen. Vi träffade ca 650 lärare och annan skolpersonal samt delade ut 650 kassar 
med material i marknadsföringssyfte. I samband med mässan fick vi in 275 nya 
prenumeranter till Skogen i Skolans nyhetsbrev. 
  
SkogsSverige har haft webbreportage samt kommunicerat i sociala medier under 
Skogsnäringsveckan, SkogsElmia, Skogsnolia och Föreningen Skogens höstexkursion. En 
mängd faktasidor såsom t.ex skogens sociala värden, sidor för skogsägaren och information 
om skogsbrand är publicerade på webbplatsen. SkogsSverige firade 20 år med ett jubileum 
den 16/11 på KSLA där ett femtiotal inbjudna deltog. Bland deltagarna märktes nuvarande 
och tidigare projektledare, grundare samt finansiärer. Programmet innehöll punkter om 
dåtid, nutid och framtid. I samband med jubileet togs en jubileumsskrift fram med 
SkogsSveriges historia från grundandet fram till idag. 
 
Övriga insatser under året 
 

•   Skogen i Skolans läromedel: spridning och finansiering av läromedel  
•   Marknadsföring av Skogen i Skolans verksamheter under aktiviteter som 

Skolforum, lärarkonferensen Ute är Inne m.fl. 
•   Profilmaterial: tröja, väst och jacka till nya regionsamordnare samt 700 ex av SiS 

broschyr till region Östra Götaland. 
•   Digital marknadsföring: via lektion.se, Adwords och Facebook-annonsering 
•   Digitala medier: vidareutveckling av regionala sidor enligt önskemål från  

regionsamordnare, responsiv design av webbplatsen. Dock finns mycket kvar att 
göra i detta utvecklingsarbete. I dagsläget saknas finansiering för att kunna utföra 
ytterligare förbättringar, exempelvis på den s.k. samverkansytan. 

•   Riksmöte: Nationella kansliet finansierade regionsamordnarnas kost, logi samt 
konferenskostnad under dagarna i Sundsvall. Deltagare: regionsamordnare, 
regionala ordförande, nationella kansliet och nationella styrgruppen. 

•   Administration av ansökningar för skolprojekt åt Ljungbergsfonden inklusive 
fördelning av medel till berörda skolor samt slutrapportering. 

•   Projekt med responsiv design på SkogsSveriges och Skogen i Skolans 
webbplatser som lanserades i april 2015. 

•   Projekt Storstadssatningen utför ett flertal av sina aktiviteter i nära samarbete med 
region Mälardalen. 

•   Kommunikation för regionerna: reportage till de digitala medierna, hjälp till 
självhjälp med webbpublicering till regionsamordnare m.m. 
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Projekt Storstadssatsning 
	  
Startades i april och löpte på halvtid under året. Fyra pilotskolor rekryterades i syfte att 
tillsammans med dem hitta koncept och modeller för hur man kan arbeta med SiS material i 
storstadsmiljö. Pilotskolorna erbjöds SiS fortbildning i utomhuspedagogik men intresset var 
svalt, troligtvis för att utbildningen skulle ske utomhus på kvällstid i november. Skolorna 
kommer att erbjudas en ny möjlighet under våren 2016. 
  
Under arbetet med skolorna upptäcktes det att SiS inte har så många övningar att arbeta 
med vintertid, speciellt inte snöfria vintrar. Kontakt togs därför med en erfaren 
utomhuspedagog (Britta Brügge) som hjälpte projektledaren att ta fram förslag på olika 
vinteraktiviteter. 
  
Under hösten fick projektet tillgång till kompendium med Skolskogsstigar, ett gammalt SiS 
material från år 2000. Materialet bedömdes som relevant och möjligt att återuppväcka. Ett 
samarbete kring att starta upp en av stigarna som ligger utanför Nynäshamns Naturskola 
har inletts med Naturskolan. Tillsammans med region Mälardalen planerar projektet att 
starta upp fler stigar runt om i Stockholm. I dagsläget finns det sju stigar och arbetet med 
att ställa iordning dem börjar våren 2016. Projektet har även deltagit och marknadsförts 
under nationella kansliets olika aktiviteter. 
 
Kommentar: Separat projektplan finns för projekt Storstadssatsningen. 
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Uppföljning 
 
SkogsSveriges och Skogen i Skolans mål för digitala medier har följts upp via mätning av 
statistik som görs med verktyget Google Analytics och nyhetsbrevsstatistik via 
nyhetsbrevsverktyget Apsis. Statistik har även gjorts för de sociala medierna Facebook och 
Twitter genom verktyget Meltwater Buzz. Omvärldsbevakning av varumärken och 
verksamheter har gjorts. För 2015 har besöken i de olika digitala kanalerna med 
webbplatser, nyhetsbrev, Facebook och Twitter dubblerats och tredubblats. 
 
Läromedlen Boken om skogen, Skogens produkter, Skogen och samhället, Skogen och 
klimatet, Möjligheter i skolskogen och Mat i skolskogen förmedlas av nationella kansliet. 
Målet har varit att de distribueras internt och externt med ca 10 000 ex/år för att därefter 
tömma lagret, vilket skedde under 2015. Försäljningsstatistik av Skogen i Skolans 
läromedel för lärare och elever har gjorts månadsvis via tryckeriet där de lagras. 
 
Skogen i Skolans regionsamordnare ska samla in och redovisa regionala resultat, 
utvecklingsområden och planerade aktiviteter och redovisa detta till det nationella kansliet.  
 
För fler mål och mer information om respektive kommunikationskanal inom de digitala 
medierna hänvisas till Kommunikationsplan för 2016. För regler om hur de digitala 
medierna ska användas hänvisas till Digital policy för de digitala medierna. 
 

 
Ekonomisk berättelse  
(OBS! revision pågår och dessa siffror är därför preliminära) 
 
 
För år 2015 har finansiärerna varit 20 stycken. Det samlade totala beloppet för 
verksamheten uppgick 2015 till 3,7 mkr (f.å. 4,1mkr). 
 
Kostnaderna fördelas på följande poster: 
Personal 1820 tkr 
Storstadsprojektet  290 tkr 
MF/mässor/evenemang (inkl resor)   360 tkr   
OH: bland annat local, IT, service  510 tkr 
IT utveckling/förvaltning  300 tkr 
Konsulttjänster 180 tkr 
Riksmöte  50 tkr 
Kommunikation/verktyg/tjänster 220 tkr 
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Statistik för digitala medier 
SkogsSverige 
Webbplats 
•   Ca 500 000 besök/år 2015. Dubbelt antal jämfört med 2011. 
•   Topp 50 000/besök per månad i sep och okt. 
•   Störst antal besök via sökmotorer. Mobiler ökar. Flest besök i samband med 

evenemang. 
•   Mest eftersökt: svenska träd, omvandlare 
•   Mest läst: nyheter från SkogsElmia, SkogsNolia och Höstexkursionen. 
•   Frågelådan 20 frågor/månad, totalt 228 frågor. År 2011: 76 frågor och 6,3 

frågor/månad.  
Nyhetsbrev 
5 000 pren., 4 700 år 2014. Frågelådan ökar, övriga minskar. Besökarna går till webben/soc 
medier för nyheterna. 3600 nyheter per år. Fem nyhetsbrev: dagligt, veckovis, engelska, 
frågelådan, forskning & rapporter. 
Facebook 
1 500 gillare. 2014: 600 gillare. Mest läst: videofilmer med intervjuer och reportage. Mest 
spridda inlägg nådde drygt 10 000 personer. 
Twitter 
700 följare. 2014: 540. Mest spridda inläggen: Skogsmästarstudent, Börje Börjesson, 
Skogisgranar.  
 
Skogen i Skolan 
Webbplats 
•   63 600 besökare/år. 2014: 47 000.  
•   5 300/månad. 2014: 3 900.  
•   Störst antal besök via sökmotorer. 
•   Mest eftersökt: svenska träd, övningar, faktasidor, läromedel. 
•   Mest läst: SiS läromedel, Affischer om Allemansrätten, reportage. 

Nyhetsbrev 
43 419 prenumeranter. 
Facebook 
1 200 gillare. 2014: 650. Mest läst: Skogisgranar, Skogens Mästare. Mest spridda nådde 
800 personer. 
Twitter 
465 följare. 2014: 370 följare. Mest spridda inläggen: Skogens Mästare.  
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Skogen i Skolan - en rikstäckande verksamhet 
 
Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Varje region liksom det nationella 
kansliet har separata finansiärer och styrgrupper som framförallt består av företag och 
organisationer som är verksamma i den aktuella regionen. Dessa styrgrupper utser en 
samordnare för sin region och många har även kontaktpersoner på kommunal nivå. 
Aktiviteter och insatser som utförs inom ramen för Skogen i Skolans verksamhet är 
utformade efter regionernas lokala intressen, möjligheter och förutsättningar. 
 
De tio regionerna inom Skogen i Skolan är: Östra Götaland, Västra Götaland, Mälardalen, 
Örebro, Värmland, Dalarna-Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och 
Norrbotten.  
 
 

Skogen i Skolans verksamhet under 2015 
 
Nedan redovisas det totala antalet personer som deltagit i aktiviteter inom  
*SiS regioner inklusive det nationella kansliet.  
 
Antal lärare/förskolelärare: 4 740 personer 
Antal elever:  12 392 personer 
Antal SYVare: 90 personer 
Antal lärarstudenter: 870 personer 
Övrig skolpersonal/lärarutbildare: 53 personer 
 
 
* Siffrorna baseras på redovisning från regionerna Östra Götaland, Västra Götaland, 
Mälardalen, Örebro, Värmland, Dalarna-Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten samt 
nationella kansliet. 
 
 

Exempel på aktiviteter är: 
Skogens mästare, Skogskollo för tjejer, Sveriges Bästa Prao, Tjejer ute i skogen, 
Framtidståget, utbildningsdagar om skog och utomhuspedagogik vid lärarutbildningar, 
Kompetensutveckling och inspirationsdagar för lärare, större skogsdagar som exempelvis 
Jorden och Skogen i Stan, undervisning i skolskog/skogens möjligheter, studiebesök för 
skolklasser på Stora Ensos verksamheter, marknadsföring av Skogen i Skolan under 
lärarkonferenser och mässor exempelvis Ute är Inne och Skolforum. 

 


