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Inledning 
Kommunikationsplattformen består av Skogen i Skolans nationella kansli och den digitalt 
baserade verksamheten SkogsSverige i samarbete med Föreningen Skogen. Föreningen 
Skogen driver kommunikationsplattformen som är en för den svenska skogssektorn 
gemensam satsning på kommunikation med breda målgrupper.  
 
Skogen i Skolan har förutom ett nationellt kansli i Stockholm tio regioner fördelade över hela 
landet med fritt stående verksamheter. Varje region har separata styrgrupper, finansiärer och 
egna verksamhetsberättelser. De tio regionerna är: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 
Jämtland, Dalarna-Gävleborg, Värmland, Örebro, Mälardalen, Västra Götaland samt Östra 
Götaland.  
 
 
Målgrupper 
Primära målgrupper 

• SiS regioner som består av regionsamordnare och deras styrgrupper (SiS) 
• Skolledning, lärare och studie- och yrkesvägledare (SiS) 
• Yrkesverksamma inom skogsnäringen (SSv och SiS) 
• Skogsstuderande (SSv) 
• Allmänhet med intresse för skog och natur (SSv)  
• Ledning, lärare och elever på lärarutbildningar (SiS) 
• Elever inom förskola och grundskola (SiS på regional nivå) 

 
Sekundära målgrupper 

• Allmänhet med intresse för skog och natur (SiS) 
• Opinionsbildare, beslutsfattare och media (SSv och SiS) 
• Skogsägare (SSv och SiS) 

 
Mål 
De övergripande målen nås genom att styrgruppsmedlemmar, nationella kansliet och 
regionala samordnare samt övriga intressenter verkar tillsammans. 
 
Kommunikationsplattformens målgrupper ska se: 

• Skogssektorn som en intressant bransch att studera och arbeta i. 
• Skogen som en förnybar resurs, skogsbruket som en förutsättning för ett hållbart 

samhälle och skogsnäringen som en för Sverige viktig och värdefull bransch. 
• Skogen i Skolan som en värdefull och trovärdig samarbetspartner. 
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Nyckeltal Skogen i Skolan nationellt  
En gemensam verksamhetsberättelse för 2018 har även tagits fram för Skogen i Skolans 
regionala verksamhet. I den finns detaljer kring regionernas aktiviteter och insatser inklusive 
det nationella kansliets. Därför redovisas endast de totala nyckeltalen här. Exempel på 
aktiviteter är inspirationsdagar för lärare och lärarstudenter, Bonden i skolan (Jorden och 
skogen i stan), tävlingen Skogens Mästare, distansutbildningar i samarbete med 
Rovdjurscentret i Järvsö, riktad information om skogliga utbildningar till studie- och 
yrkesvägledare m.m. Skogen i Skolan har även ett nyhetsbrev som ca 10 ggr/år skickas ut till 
30 000 prenumeranter, där största delen mottagare är lärare. 
 
 
 Lärare/ 

förskollärare 
(djup kontakt) 

Lärare/ 
förskollärare 
(ytlig kontakt) 

Elever SYVare 
(djup 
kontakt) 

SYVare 
(ytlig 
kontakt) 

Lärarstudenter Övrig 
skolpersonal/ 
lärautbildare 

        
Totalt 1 431 1 869 12 899 88 1 025 1 508 110 
 
Exempel på skillnader mellan ytlig och djup kontakt är: 
 
Ytlig kontakt: Exempelvis träffa besökare/lärare i en monter under en läromedelsmässa, skogsdag etc. 
Djup kontakt: Dialog och/eller sluten grupp, med tidaspekt mer än en timme, egen tid, kvalitativ tid. Exempelvis 
inspirationdagar för lärarstudenter och lärare, distanstutbildningar, tävlingen Skogens Mästare etc. 
 

 
Tabell 1: Antal lärare, elever, SYVare, lärarstudenter samt övrig personal som Skogen i Skolan träffat 
under 2018. Siffrorna gäller för hela landet och är en sammanslagning av många olika aktiviteter. 
 

  
Kommunikationsplattformens uppdrag 

• Koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala verksamheter samt 
sprida och paketera goda erfarenheter. 

• Utveckla läromedel samt förmedla och informera om läromedel, övrigt material och 
metodik. 

• Förvalta och utveckla digitala plattformar för Skogen i Skolan och Skogssverige. 
Utveckla interaktionen med målgrupperna genom digital närvaro och sociala media. 

• Öka skoglig studie- och yrkesvägledning. 
• Ansvara för Skogen i Skolans insatser mot lärarutbildningar i samverkan med 

regionerna. 
• Följa upp och redovisa insatser och måluppfyllelse. 
•  Ansvara för Skogen i Skolans insatser mot lärarutbildningar i samverkan med 

regionerna. 
• Samarbeta med andra organisationer. 
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Verksamheten 2018 – så fullföljdes uppdraget 
Koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala verksamheter 
Skogen i Skolans årliga riksmöte hölls under september i Lund och årets värd var SiS region 
Östra Götaland. Ett gemensamt regionsamordnarmöte skedde även på kansliet i Stockholm 
under december. 
 
Ordförandegruppen träffades i februari och i november under 2018. 
 
Region Mälardalen har med stöd av SiS nationella kansli haft två dialogmöten för att öppna 
upp möjligheterna till en mer aktiv och stabil verksamhet i regionen. Detta har bl.a. genererat 
att Mälardalens regionala styrgrupp har beslutat att gå in med mer medel så att en 
regionsamordnare kan rekryteras under våren 2019. För att utföra de mest prioriterade 
aktiviteterna i regionen under 2018 har dock tillfälliga personella resurser anlitats av 
Skogsstyrelsen Mälardalen, där har SiS kansli även hjälpt till med att introducera dem i SiS 
verksamhet. 
 
Under året har ett ganska omfattande och praktiskt arbete pågått tillsammans med nätverket 
Utenavet för att arrangera den stora lärarkonferensen Ute är Inne 2019 Jönköping, som går 
av stapeln i augusti 2019. 
 
Verksamhetsledaren för Skogen i Skolan har medverkat under ett flertal regionala styrgrupps-
mötet under 2018 samt även gjort personliga besök ute i regionerna för att introducera nya   
(fyra personer) regionsamordnare inom Skogen i Skolan. 
 
  
Övrigt: Skogen i Skolans nationella kansli har under året administrerat och fördelat medel 
från Ljungbergsfonden till olika skolprojekt med det totala beloppet på 43 625 kr.  
 
Utveckla, förmedla och informera om läromedel, övrigt material och metodik 
Under året har de första stegen tagits för att genomföra det digitala läromedlet, med 
arbetsnamnet ”Skogens roll i en hållbar utveckling”. Med hjälp av en en expertgrupp 
bestående av skogskunniga, pedagoger samt en kommunikationsbyrå har kansliet skapat en 
sk. dummy/mockup.  Åtta moduler planeras under den första etappen i utvecklingen: Skog 
och skogsbruk, Hållbarhet och återvinning, Vad skogen ger, Klimatet, Biologisk mångfald, 
Upplevelser i skogen, Skogarna i världen, Framtid. Som ett första steg för oss blir det ett 
utvecklingsprojekt på ca 2 år och sedan är tanken att det digitala läromedlet sedan ska ingå i 
den ordinarie verksamheten.  
 
Med en demofilm/dummyn, en preliminär projektplan, en broschyr har intressenterna 
kontaktas och mot slutet av 2018 var finansieringen säkrad. Rekryteringen av en 
projektledare/redaktör har därmed inletts. 
  
Gå in och titta på filmen via denna länk:  
https://vimeo.com/286866647     Lösenord Skogen 
 
Ett försök gjordes under året för att rensa skolskogsdatabasen, men arbetet visade sig vara 
svårt och tidskrävande. Många regioner lyckades inte få ordning på sin del, så efter region-
samordnarmötet i december togs ett gemensamt beslut att offentligt ”släcka” ner databasen 
på SiS-webben. 
 
Under året har ett antal gamla utomhuspedagogiska övningar fått ny layout. Några nya 
övningar har också lagts till efter regionernas önskemål och förslag. Totalt har nu 80 övningar 
fått Skogen i Skolans nya profil.  
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Samtliga 80 övningar har även gåtts igenom av en lärare (pedagog) för att kunna koppla dem 
till skolans läroplaner. Läraren har även gett förslag på ändringar och/eller förtydligande i 
texterna. Dessa övningar kommer att göras om efter dessa förslag under första delen av 
2019. 
 
Under året har totalt 26 stycken Skolskogsryggsäcken sålts. Därtill har även två ryggsäckar 
getts bort som pilotryggsäckar och en finns hos kansliet som en exempelryggsäck. 
Pilotryggsäckarna (kostnadsfria) har skickats till Mats Wejdmark, Nynäshamns naturskola och 
till Sabine Lind, Jönköpings naturskola. Materialet i ryggsäckarna har även gåtts igenom och 
lärarhandledning är uppdaterad efter önskemål från regionerna samt från Naturskole-
föreningen på nationell nivå. 
 
Förvalta och utveckla digitala plattformar och sociala medier 
Kommunikationsansvarig utförde ett flertal intervjuer och reportage från skogliga evenemang 
och SiS-aktiviteter under året (se rubriken Kansliets mediabevakning) dessa kombinerades 
med digital marknadsföring. Detta utgör delar av kommunikationsstrategin för de digitala 
medierna. Strategin har lett till ökad närvaro och interaktion under 2018. 

 
Skogen i Skolans webbplats har gjorts om en del under året. Ett gemensamt beslut fattades 
tillsammans med regionerna om att ta bort de regionala skolskogarna, dvs de blir inte synliga 
på webbplatsen men respektive regionsamordnare har möjlighet till åtkomst via inloggning.  
En interaktiv karta över regionerna har lagts till. Regionsamordnarna kan numera beställa 
Skogen i Skolans profilmaterial via en webbshop.  
 
Samverkansytan på SiS webbplats har vidareutvecklats efter regionsamordnarnas önskemål.  
 
Kommunikationsansvarig anordnade en webbpubliceringsutbildning via Skype som utfördes 
enligt en ny uppdaterad manual och i samarbete med vår webbyrå. Samordnarna har också 
fått tillgång till ett verktyg för enkel publicering av inlägg/tweets på våra sociala medier. Det 
finns möjlighet att klona quiz, dvs att kopiera en mall för ett quiz och fylla på med eget 
material.  
På samma sätt går det också att göra digitala anmälningsformulär. 
 
SkogsSverige hade ca 280 000 besök när Föreningen Skogen tog över ansvaret för 
verksamheten 2011. I slutet av 2018 hade 1 240 000 besökt webbplatsen där de kan läsa 
skogliga nyheter och fakta samt få frågor besvarade. SkogsSverige rapporterade från 
skogsmässor och evenemang såsom Skogsnäringsveckan, Föreningen Skogens 
Höstexkursion m.fl.  
 
En stående nyhet som uppdaterades dagligen var sommarens skogsbränder. Denna 
information blev sedan en uppdaterad faktasida om skogsbrand. Webbplatsen fick ett utökat 
antal faktasidor om hållbart skogsbruk, bioekonomi och bioenergi. De mest populära sidorna 
är ”Frågelådan” och faktasidorna om svenska träslag. Frågorna i ”Frågelådan” har rensats 
och uppdateras och är nu uppe i drygt 7.000 st. Dessa besvaras idag av ett åttiotal olika 
specialister från hela skogssektorn. Julgranssidorna utökades med tips för julgransskötsel 
och det sexåriga samarbetet med Skogis-granar fortsatte. 
 
Quizet om Allemansrätten är fortsatt populärt som det varit sedan lanseringen och har nu 
besvarats 4.040 gånger.  
Testa dina kunskaper: https://www.skogssverige.se/testa-dina-kunskaper-om-allemansratten 
 
 
 



                                                Verksamhetsberättelse 2018  6 
 

 
Öka skoglig studie- och yrkesvägledning 
Under året har ett flertal intervjuer gjorts med jägmästare med okonventionella yrken samt 
även med skogsmästare, biologer och en fakultetsansvarig. Detta görs enligt överens-
kommelse med SLU och med syftet att öka intresset och visa bredden av yrken studenter kan 
få efter sin examen. 
 
Sedan 2012 har SkogsSverige haft ambassadörer för de sociala medierna från Skogsmästar-
skolan och Jägmästarprogrammet.  
 
SkogsSverige deltog i Märgträffen på SLU i Umeå med Sofie Dahlén Sjöbergh, jägmästar-
student, som representerade SkogsSverige och Klara Kingsvik, tf regionsamordnare, Skogen 
i Skolan. 
 
Framtagande av koncept om skogliga företagsbesök har påbörjat för studie-och 
yrkesvägledare (SYV). Informationsspridning sker via SYV.nu bl.a. genom marknadsföring på 
webbplatsen SYV.nu samt att ett specialanpassat nyhetsbrev om skogliga utbildningar 
skickades ut under året till drygt 1000 studie- och yrkesvägledare (50% av Sveriges totala 
antalet SYV:are). Ett skogligt nyhetsbrev, men med annat innehåll planeras även att skickas 
ut i början av 2019 via SYV.nu. 
 
 

Ansvara för Skogen i Skolans insatser mot målgrupperna i storstäderna 
tillsammans med regionerna 
Det kansliet har gjort under året är att ge ett aktivt stöd till region Mälardalen bl.a. genom 
dialogmöten, där syftet var att få igång deras regionala verksamhet igen. Detta har gett 
mycket goda resultat och förhoppningsvis kommer en ny regionsamordnare finnas på plats 
under våren 2019. 
 
I storstäderna har Skogen i Skolans regioner idagsläget inte resurser som står i proportion till 
antalet lärare och elever. Kommunikationsplattformen har dock med SiS nationella kansli ett 
särskilt ansvar att stötta regionernas arbete i storstäderna. Under året påbörjades därför 
utvecklingen av det digitala läromedlet med arbetsnamnet ”Skogens roll i en hållbar 
utveckling” – vilket har särskilda förutsättningar att användas i städer där till exempel 
skolskogar är svårare att tillgå. 
 
Följa upp och redovisa insatser och måluppfyllelse  
Som beskrivs under rubriken ”Nyckeltal Skogen i Skolan nationellt” utformas förutom 
verksamhetsberättelse för kommunikationsplattformen en med SiS regionerna gemensam 
verksamhetsberättelse för 2018 separat för Skogen i Skolans nationella verksamhet.  
Under rubriken ”Uppföljning digitala medier” redovisas nyckeltal för verksamhetens digitala 
medier, Skogen i Skolan och SkogsSverige.  
 
Ansvara för Skogen i Skolans insatser mot lärarutbildningar i samverkan med 
regionerna 
Ett koncept kring inspirationsdagar finns nu på samverkansytan. I övrigt har kansliet inte 
arbetat aktivt med denna fråga under året. Men hoppas att under 2019 kunna stödja region 
Mälardalen för att få igång denna insats igen. 
 
Samarbeten med andra organisationer 
Det nätverk där SiS kansli är mest aktivt i under 2018 är Utenavet, läs mer under 
www.utenavet.se. Nätverket anordnar vartannat år Ute är inne, en konferens i utom-
huspedagogik för lärare. Under 2019 sker konferensen i Jönköping och brukar  
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innebära mellan 400 och 1000 besökande lärare under två dagar, där dagarna blandades 
med föreläsningar och praktiska workshops utomhus. Den praktiska planeringen har tagit 
mycket tid för kansliet under våren och den tidiga hösten. Nätverket utökades under det 
senaste året med Hembygdsföreningen och Bonden i skolan (LRF).  Nätverket har även gett 
en forskare i uppdrag att sammanställa kunskapsläget kring utomhuspedagogik och dess 
positiva effekter på hälsa och lärande. Slutprodukten av detta blev under 2018 
Kunskapsöversikten ”Klassrum med himmel som tak”. Andra nätverk kansliet deltagit i under 
året är Naturens år. 
 
Inom ramen för SkogsSverige drivs nätverket Digitala medier i skogssektorn för att  
öka samarbetet mellan skogssektorns digitala medier. Medlemmarna består av 
kommunikationsansvariga/webbplatsansvariga inom ett tjugotal organisationer. 
Ett tiotal möten gav förutom gemensam omvärldsspaning kunskap om ”Svenska Skogen”, 
hållbarhetskommunikation, e-tjänsten Skogsärenden för företag, CEPF och EU:s skogspolitik 
samt näringspolitisk kommunikation hos LRF Skogsägarna och Svenska Skogsplantor. 
 
 
Uppföljning digitala medier 
SkogsSveriges och Skogen i Skolans mål och nyckeltal för digitala medier har följts upp via 
mätning av statistik som görs med verktyget Google Analytics och nyhetsbrevsstatistik via 
verktyget Apsis. Statistik har även gjorts för de sociala medierna Facebook och Twitter 
genom verktyget Meltwater Engage. 

 
SkogsSverige 
Webbplats 
1 238912 besök 2018 = ca 1 miljon fler besök från 2011-2018 (238 000 2011) 

• 103 243 besök och 77 582 unika besökare (per månad i genomsnitt). 
• Topp drygt 148.000 besök i maj 
• 89% besök via sökmotorer, och knappt hälften av trafiken från mobil 47%. Flest 

besök i samband med evenemang. 
• Mest eftersökt: svenska träd, andel certifierad skogsmark, kvista träd, julgransskötsel, 

omvandlare 
• Quizet om Allemansrätten är populärt och har besvarats 4 040 gånger 

Nyhetsbrev 
7 021 prenumerater, 5 691 år 2017. Frågelådan ökar, övriga minskar. Besökarna går till 
webben/soc medier för nyheterna. 3 600 nyheter per år. Fyra nyhetsbrev: dagligt, veckovis, 
engelska, frågelådan. 

Facebook 
3 897 gillare. 2017: 3 520 gillare. Mest läst: De tre mest spridda inlägg var från jäg-
mästarstudenten Sofie Dahlén Sjöberg som är ambassadör för SkogsSveriges sociala 
medier. Sofie berättade om projektet Jobba grönt och Jägmästarutbildningen på SLU. 

Twitter 
1 324 följare. 2017: 1 111. Mest spridda inläggen från evenemanget Skogens dag samt en 
puff för sidan Fakta om skog på SkogsSveriges webbplats. 
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Skogen i Skolan 
Webbplats 
82 354 besökare under 2018. 2017 = 117 063. 

• 6 862/månad. 2017: 9 755. Unika 5 435/månad. 
• 65% besök via sökmotorer, 34% använder mobilen. Flest besök i samband med 

evenemang. 
• Statistiken följer läsåret för skolan. 
• Mest eftersökt: svenska träd, utomhuspedagogik, övningar, faktasidor, svenska träd, 

läromedel 
• Mest läst: Affischer och läromedel om Allemansrätten, Mer skog åt barnen, 

sommarhälsning från SiS, Vi hälsar Emil Hjerpe välkommen, Utomhuspedagogisk 
konferens i Finland. 

Nyhetsbrev 
27 997 prenumeranter. År 2017: 28 402. Antalet prenumeranter har minskat beroende på 
målgruppens beskaffenhet, dvs lärare som ofta byter jobb, går i pension, tar tjänstledigt etc. 
Dessutom byter kommunerna e-postadresser.  
Tidigare år har nationella kansliet samt regionerna mött lärare på mässor och därigenom 
har prenumeranternas antal ökat. Detta har senare försvårats pga juridiska skäl såsom t.ex 
personligt medgivande. 

Facebook 
2 850 gillare. 2017: 2 581 gillare. Mest läst: Reportage från tävlingen Skogens Mästare i 
region Dalarna-Gävleborg samt verksamhetsledare Anna Steinwalls inlägg om mötet 
med en ekorre. 

Twitter 
720 följare. 2017: 665. Mest spridda inläggen var puffar för Skogen i Skolans övningar och 
läromedel. 
 

Kansliets mediabevakning (egna artiklar, annat se SiS gemensamma VB 2018) 
Återupplev när Kronprinsessan Victoria träffade Regionsamordnare Jens Meyer 
Region Värmland visade SYV:ar på skogsbranschens bredd av yrken 
Vi hälsar Emil välkommen till Skogen i Skolan! 
Daniel ger dig biologiska kunskaper om skogen 
Fritt jobb med stor omväxling 
Högtidlig avslutning för de eftertraktade Skogsmästarstudenterna 
Elever ökade sina skogliga kunskaper genom tävlingen Skogens Mästare 
Scouterna får kunskap om svenska träd genom Skogen i Skolan 
Skogskollo för alla nyfikna tjejer 
Skogskollo visar upp skogsbranschen för unga tjejer 
Tjejer i skogen Skogsläger i Värmland 12-14 augusti 
Madeleine Nyman lockar ut många barn i naturen 
Utomhuspedagogiken flödade över gränserna i Finland 
Vi välkomnar Matti Erikoinen till Skogen i Skolans region Västernorrland! 
"Bonden i Skolan" gav tusentals elever kunskap om jord och skog på Berga nbg 
Evenemanget Bonden i Skolan ger kunskap om jord och skog till tusentals elever 
Mer skog åt barnen! 
"I Finland har vi bioekonomi i läroplanen" 
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Organisation 2018 
 
Skogen i Skolans nationella kansli och SkogsSverige (Kommunikationsplattformen) drivs av 
Föreningen Skogen. Nationella kansliet utgörs av generalsekreterare Bengt Ek, 
verksamhetsledare Anna Steinwall, kommunikationsansvariga Gunilla Häggström.  
Support i ekonomisk rapportering, uppföljning och analys ges framför allt av ekonomichef 
Rose-Marie Högberg och support administration av Anna Stålhand. 
 
Föreningen Skogens styrelse fattar beslut om inriktning, organisation och ekonomi. 
Styrelsens uppgift är också följa upp budget. Föreningen Skogen utser en styrgrupp av 
intressenter med en ordförande.  
 
Nationella styrgruppen styr inriktning för verksamhet och budget samt fastställer verksam-
hetsplanen. Styrgruppen består av representanter från de största finansiärerna till verksam-
heterna. Under 2018 var medlemmarna Björn Lyngfelt, SCA, Carina G Christiansen, LRF, 
Britt-Marie Larsson, Skogsstyrelsen, Christer Sjögren, SLU, Pernilla Widén, Sveaskog, 
Ulrika Lagerlöf, Skogssällskapet och Bengt Ek, Föreningen Skogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


