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Fakta  
 
Kommunikationsplattformen är en verksamhet under Föreningen Skogen.  
Föreningen Skogen har en styrelse som fattar beslut. 
Kommunikaitonsplattformen har en nationell styrgrupp som bereder frågor för beslut samt fattar 
beslut som inte kräver styrelsens godkännande. 
Nationell styrgrupp har under 2013 hållit 7 styrgruppsmöten dokumenterade med 
minnesanteckningar. 
Föreningen Skogen driver kommunikationsplattformen som är en för den svenska skogssektorn 
gemensam satsning på kommunikation med breda målgrupper. 
Kommunikationsplattformen kan delas upp på två huvudverksamheter, Skogen i Skolan och 
SkogsSverige. 
Skogen i Skolan har ett nationellt kansli i Stockholm, under Föreningen Skogen, sedan 2011 som 
ger stöd till 10 regioner i landet där regionala styrgrupper och samordnare för regionen fattar 
regionala beslut samt fastställer regional budget. 
De 10 regionerna är: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna-Gävleborg, 
Värmland, Örebro, Mälardalen, Västra Götaland samt Östra Götaland. 
Skogen i Skolan arbetar på skolans villkor och i landet fanns under år 2013 1025 skolskogar. 
SkogsSveriges verksamhet utgår från FöreningenSkogens kontor i Stockholm. 
Intressenter som finansierar plattformens verksamhet uppgick 2013 till 18 stycken. 
 
 

Styrgruppens berättelse 
 
Den nationella styrgruppen för Kommunikationsplattformen består av representanter för 
Föreningen Skogen, med Skogen i Skolan och SkogsSverige på Internet, samt representanter för 
de intressenter som finansierar verksamheten. De senare kommer från Sveriges 
lantbruksuniversitet SLU, Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna, Skogssällskapet, Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA och Sveaskog. Styrgruppen omfattar många kompetenser; skog, pedagogik, 
information, forskning, media och industri. 
Arbetet under året har byggt på verksamhetsplanen för 2013. Åtta styrgruppsmöten har hållits, 
varav tre fysiska möten. Dessa har dokumenterats med minnesanteckningar. Styrgruppen har 
under året följt upp det arbete som har skett inom plattformens kansli och stöttat och väglett 
kansliet. 
Styrgruppen ser stora möjligheter att genom denna verksamhet sprida kunskap om skogen, såväl 
som samhällsresurs som en pedagogisk tillgång. Gruppen arbetar inte minst för att utveckla 
samverkan på många plan; mellan skolan och skogssektorn, internationellt, mellan regionala 
aktörer och mellan olika sätt att kommunicera - från aktiviteter i skogen till digitala medier. 
 
 

Organisation och arbetssätt 
 
Skogen i Skolans nationella kansli och SkogsSverige drivs av Föreningen Skogen med vd Bengt 
Ek. Webbredaktör är Gunilla Häggström, med ansvar för digitala medier för Skogen i Skolan 
(50%) och Skogssverige (50%). Gunilla Häggström är också ansvarig för samordning med 
skogen.se, skogssverige.se, skogeniskolan.se och andra webbar i skogssektorn. 
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Verksamhetsledare Åsa Godeau har ett övergripande ansvar för verksamheterna med 80% arbete 
på Skogen i Skolan och 20% på SkogsSverige. 
 
Föreningen Skogens styrelse fattar beslut om inriktning och ekonomi. 
Styrelsens uppgift är också följa upp budget. 
 
Styrgruppen rekommenderar inriktning för verksamheten enligt verksamhetsplan. 
Styrgruppen är rådgivande, förberedande och står för idéer och visioner. Styrgruppen består av 
representanter från de största finansiärerna till verksamheterna. Medlemmarna i styrgruppen 
arbetar aktivt och stödjer verksamheten genom sina respektive organisationer och återför 
information om verksamheten till finansiärerna. 
 
Kommunikationsplattformen företräder och drivs av de företag och organisationer i skogssektorn 
som väljer att bli intressenter. Föreningen utser en styrgrupp med en ordförande. Styrgruppen 
behandlar budskap, verksamhetsplan och budget. Kommunikationsplattformen upprätthålls av 
Föreningen Skogen, vars personal sköter samtliga uppgifter och upprätthåller kontakter med 
intressenterna. 
 
 

Beskrivning av verksamheten 2013 
 
Det nationella kansliet består sedan april 2013 av vd, verksamhetsledare och webbansvarig.  
En vägledande uppdragsbeskrivning har under 2013 utformats för de inblandade i Skogen i 
Skolan.  
Verksamhetsledaren har under 2013 lärt känna de regionala samordnarna.  
Ett fokus har legat på att hjälpa regionerna att komma i kontakt med skolor genom utformande av 
gemensamma säljbrev till skolor, och genom handledning i de regionala kontaktförfaranden som 
ser olika ut för olika regioner. Tillsammans med Skogsstyrelsens samordnare har 
verksamhetsledaren och webbansvarig hjälpt regionerna att nå de lärosäten som utbildar lärare 
och nå färdiga skolledare, lärare och SYV:are. Nationellt kansli har via besök och webb hjälpt till 
med att sprida goda idéer och information mellan regionerna, och visa på framgångsrika exempel 
regionerna emellan. Verksamhetsledaren och webbansvarig har deltagit i olika nätverk med fokus 
på att driva och påverka de frågor som rör vår verksamhet. Nationellt kansli har också bevakat 
andra länders väg till skolkontakter och på vilka sätt exempelvis övriga nordiska länder arbetar 
med att få in skoglig information, kunskap och intresse i och genom skolan. 
 
Under 2013 har nya kompletterande läromedel tagits fram som riktar in sig på förskolans och 
grundskolans läroplaner och de mål som här ska nås. 
 
Webbansvarig har under 2013 sett över utseendet och innehållet av webben och hur den digitala 
närvaron kan stärkas för Skogen i Skolan och SkogsSveriges väl. Webbansvarig har fortsatt 
arbetet med att hålla det övergripande innehållet på webbplatserna aktuellt och uppdaterat. 
Regionsamordnarna har fortsatt ansvarat för uppdatering av de regionala sidorna på Skogen i 
Skolans webbplats. 
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Arbetet med nyhetsbrev för Skogen i Skolan och SkogsSverige har fortsatt. Webbansvarig har 
också tagit fram en varumärkesmanual med policy för användning av varumärke och logotyper 
samt gjort detta nedladdningsbart på webbplatserna. 
 
Skogen i Skolan hade som mål under 2013 att nå ut till landets Studie- och yrkesvägledare för att 
där grunda en kunskap kring utbildningar och yrken inom skogssektorn, och vidare få SYV:arna 
att vägleda ungdomar in i denna bransch. Nationellt kansli har inte lyckats göra direkta insatser på 
detta område. En del regioner är i detta framgångsrika medan andra behöver fortsatt stöd under 
2014.  
 
Ett prioriterat område, på flera plan, har varit den låga andel flickor som söker sig till skogliga 
utbildningar och förhållandevis få kvinnor som väljer att arbeta inom skogssektorn. För att få 
vägledande kunskap om hur flickors och pojkars intressen skiljer sig åt har ett arbete kring att ta 
fram underlag för en skrivtävling på temat ”Min bild av skogen” påbörjats.  
 
Kontakter med intressenter, allmänhet och regionala samordnare har av verksamhetsledare och 
webbansvarig skötts under året. Besök på mässor, deltagande i mässor och aktivitetsdagar har 
genomförts. Nya kontakter har tagits som med Jägareförbundets ungdomssektion och med 
Skärgårdsstiftelsen, samt med friluftsmuseum Skansens pedagogiska enhet. 
 
Genomförda aktiviteter 2013;  
Deltagande vid Skogens dagar Värmland och Örebro  Möte LEAF/FEE 
Skoldagar/aktiviteter med skolklasser regional  Nätverksmöte Naturens år 
Samarbetsförfrågan Skärgårdsstiftelsen   Samarbete Skogsstyrelsen 
Möte med Jägarförbundet Östermalma   Styrgruppsmöten regionalt 
Besök till region Norrbotten och Västerbotten  Aktiv del i nätverket Utenavet 
Besök vid utbildningsdag på Järvzoo   Jorden och Skogen på Skansen 
Skogen i Skolan Riksmöte     Framtidens läromedel mässa i 
UppsalaSkolforum mässa i Älvsjö 
 
 
Kommunikation, marknadsföring och digitala medier 
 

Primära målgrupper 
• Elever på grund- och gymnasieskolor (SiS) 
• Skolledning, lärare och studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolor (SiS) 
• Ledning, lärare och elever på lärarutbildningar (SiS) 
• Skogsstuderande (SSv) 
• Skogsägare (SSv och SiS) 
• Yrkesverksamma inom skogsnäringen (SSv) 

 
Sekundära målgrupper 

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

 
Målen för Skogen i Skolans verksamhet har under 2013 varit de fastställda: 
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! Målgrupperna ska se skogen som en förnybar resurs, skogsbruket som hållbart och 
skogsnäringen som en för Sverige viktig och värdefull bransch. 

! Ungdomar ska se skogsnäringen som en intressant bransch att arbeta i. 
! Skolans målgrupper ska se Skogen i Skolan som en värdefull och trovärdig 

samarbetspartner och efterfråga Skogen i Skolans metodik och läromedel. 
 
Den pedagogiska idén för Skogen i Skolan bygger på att så långt som möjligt koppla samman 
teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen 
i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.  
 
En kommunikationsplan upprättades för 2013 med aktiviteter kopplade till SkogsSveriges och 
Skogen i Skolans mål, målgrupper och budskap. Syftet med kommunikationsplanen var att att 
öka kunskapen  
om verksamheterna Skogen i Skolan och SkogsSverige, att få våra budskap spridna och att öka 
användarvänligheten för våra digitala medier för att få fler besökare, prenumeranter, gillare och 
följare till våra digitala medier.Aktiviteterna har resulterat i att antalet prenumeranter, gillare och 
följare i våra digitala medier i de flesta fall har dubblerats sedan föregående år och att vi fysiskt 
har mött våra målgrupper. Webbansvarig har sammanställt statistik för detta (se bilaga 1 och 2) 
samt gjort omvärldsbevakning, se kommande punkter. 
 
Ett urval av aktiviteterna i Kommunikationsplan 2013 följer här. 

• Övergripande aktivitet för Skogen i Skolan, SkogsSverige och Skogen 
Föreningen Skogen medverkade i informationssatsningen Jobb i skogen med alla ingående 
kanaler. Satsningen drevs via elva medlemmar nätverket Digitala medier inom 
skogssektorn, med bl.a Skogsstyrelsen, Landsbygdsdepartementet, Holmen, Sveaskog, 
Mellanskog. 
Satsningen syftade till att locka fler anställda och studenter till skogssektorn och visa 
bredden av yrken och utbildningar som erbjuds. Jobb i skogen exponerades i både tryckta, 
digitala och sociala medier framför allt från mars till juni 2013. Satsningen resulterade fyra 
redaktionella artiklar, 107 tweets som som visats för ca 15 000 konton – 3 % av alla 
Twittrare i Sverige. 

• Marknadsföring: annonsering och redaktionella artiklar för Skogen i Skolan 
Webbansvarig har tagit fram marknadsföringsmaterial såsom kläder till 
Regionsamordnare, kassar, mappar m.m. Skogen i Skolan annonserade i elva tidningar och 
tre pressmeddelanden med syfte att marknadsföra verksamheten, mässor och vårt 40-
årsjubileum. Skogen i Skolan medverkade 38 gånger i redaktionell media både där 
verksamheten nämndes och i redaktionella artiklar. Verksamheten nämndes 39 gånger i 
sociala medier.  

• Marknadsföring: annonsering och redaktionella artiklar för SkogsSverige 
Webbansvarig tog fram broschyr för verksamheten. SkogsSverige annonserade i två 
tidningar, samt i en Adwords-kampanj om julgranar i digitala medier. Verksamheten blev 
omskriven vid 17 tillfällen i redaktionella samt sociala medier. Adwords-kampanjen 
resulterade i 20.767 visningar med hög klickfrekvens. Julgranssidan hade 1.198 visningar 
under perioden. 

• Kommunikation för Skogen i Skolan 
- Extern kommunikation skedde när Skogen i Skolans Nationella kansliet mötte 800 
lärare och skolledare och 2000 elever under evenemangen Skogens dagar, Jorden & 
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skogen på Skansen och Skolforum. Det resulterade också i 300 fler prenumeranter till 
Skogen i Skolans nyhetsbrev. 
Webbansvarig har producerat webbreportage samt gjort inlägg i våra sociala medier vid 
dessa evenemang samt: finalen för tävlingen Skogens mästare i Region Mälardalen, vid 
skolskogsbesök i en i Upplands Väsby, Skogsriketkonferensen i Sigtuna, inspirationsdag 
för lärare på rovdjurscentret för Region Dalarna-Gävleborg, besök i Vislandaskogen – året 
skolskog 2009 för Region Östra Götaland, reportage från Skogsnäringsveckan, skolledare i 
Region Västernorrland,  
- Intern kommunikation skedde under Skogen i Skolans Riksmöte som arrangerades i 
Göteborg den 17-18/9 av Nationella kansliet i samarbete med Region Västra Götaland. 
Deltagare var Regionsamordnare, två styrgruppsordförande samt den nationella 
styrgruppen. 
- Skogen i Skolans varumärke och verksamhet. Skogen i Skolans 40-årsjubileum 
arrangerades av Nationella kansliet på Skogens hus på Skansen i Stockholm den 5/11. 
Deltagare både som nu är verksamma samt de som tidigare arbetat med verksamheten. 
Deltagare var: nationella kansliet, tidigare verksamhetsledare, nya och tidigare 
regionsamordnare, styrgruppsordföranden samt kontaktpersoner inom regionerna, 
intressenter och samarbetspartners. Webbansvarig har tagit fram en grafisk profil med 
logotyper, färger, typsnitt och mallar som är tillgängliga via webbplatsen. Nationella 
kansliet och nationella styrgruppen har gemensamt beslutat ett antal vedertagna begrepp 
som nu är framtagna att användas av alla som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet. 

• Kommunikation för SkogsSverige 
- SkogsSverige mötte jägmästarestudenter på Märgträffen på SLU i Umeå. Webbansvarig 
delade då ut en folder om verksamheten. Jägmästarestudenter från SLU sålde granar i 
Stockholm och var ambassadörer för våra sociala medier. Detta resulterade i fler följare 
och gillare samt ambassadörer till våra sociala medier. SkogsSverige gjorde 
webbreportage om nyckelpersoner inom skogssektorn samt bevakade evenemangen 
Skogsnäringsveckan och Föreningen Skogens höstexkursion. 

• Vidareutveckling av digitala medier för Skogen i Skolan 
• Webbplatsen. En grafisk manual, nya läromedel samt en film om verksamheten. 

Regionsamordnarna har fått utökade behörigheter att göra egna nyheter, 
kalendariehändelser, hantera sina regionala sidor samt hantera skolskogar och 
skolskogskontakter. En samverkansyta har skapats där det finns diskussionsforum 
och möjlighet att regionsvis spara ner dokument, bilder och filmer som är 
tillgängliga för alla regioner. På samverkansytan finns nedladdningsbara mallar 
som är tillgängliga för alla regioner. 

• Nyhetsbrev. Breven har mobilanpassats sedan statistik visat att besökare i allt 
högre grad använder mobil, läsplatta m.m. Flöde från sociala medier visas i breven 
och banner puffar för de nya läromedlen. 

• Sociala medier: Facebook och Twitter. Interna och externa ambassadörer hjälper 
till att öka kunskapen om verksamheten och att driva trafik till kanalerna. 

• Omvärldsbevakning. Nytt verktyg används för att bevaka varumärket och 
verksamheten i redaktionella och sociala medier. 

• Vidareutveckling av digitala medier för SkogsSverige 
• Webbplatsen. Faktasidorna är uppdaterade och informationen har kompletterats för 

att bli likvärdig mellan ämnesområdena. Ämnet Teknik är flyttat till ämnet Skog. 
Nytt ämne är Politik & ekonomi. Frågelådans expertpanel har utökats med forskare 
från Linnéuniversitet. Sidorna om Julgranar har kompletterats med en enkät. 
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Arbetet med att byta ut fotografier och illustrationer påbörjades. Fotografierna byts 
ut mot motsvarande från bildbyrån Skogen bild och illustrationerna görs om av en 
illustratör. 

• Nyhetsbrev. Breven har mobilanpassats sedan statistik visat att besökare i allt 
högre grad använder mobil, läsplatta m.m. Flöde från sociala medier visas i breven 
och banner puffar för de nya läromedlen. 

• Sociala medier: Facebook och Twitter. Interna och externa ambassadörer hjälper 
till att öka kunskapen om verksamheten och att driva trafik till kanalerna. 

 
 

Utvärdering och uppföljning 
 
SkogsSveriges och Skogen i Skolans mål 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. Omvärldsbevakning av varumärkena 
och verksamheterna har gjorts. Webbansvarig har sammanställt detta. Se punkten 
Kommunikation, marknadsföring och digitala medier samt bilaga 1 och 2. 
 
Försäljningsstatistik av Skogen i Skolans läromedel har gjorts halvårsvis och årsvis via 
Skogsstyrelsens förlag där böckerna finns i lager. Detta gäller läromedlen Boken om skogen, 
Skogens produkter, Skogen och samhället, Skogen och klimatet, Möjligheter i skolskogen och 
Mat i skolskogen. 
I januari 2012 fanns ca 46.000 läromedel i lager. I slutet av 2013 fanns ca 36.000 i lagret. Målet är 
att marknadsföra läromedlen internt och externt med ca 10.000 ex/år för att sedan tömma lagret 
samtidigt som läromedlen sedan uppdateras. 
 
Försäljningsstatistik av Skogen i Skolans övningshäften för lärare och elever har gjorts månadsvis 
via tryckeriet där de lagras. 
 
Skogen i Skolans regionsamordnare har samlat in och redovisat regionala resultat, 
utvecklingsområden och planerade aktiviteter och redovisar till det nationella kansliet. Samtlige 
regioner har skickat in en Verksamhetsplan för 2014 och en Verksamhetsberättelse för 2013. 
 
De övergripande målen har följts upp via enkäter som nationellt kansli tillsammans med 
regionsamordnare tagit fram för att på bästa sätt visa på önskat mätetal för måluppfyllelse hos 
SiS:s kontaktskolor. Huvudfrågorna rör önskade mätetal kring; elevernas ökade kunskapsbank om 
skog och skogsnäringen i Sverige, i vilken omfattning den pedagogiska personalen anser att de 
fått ökad kunskap om skog, pedagogisk personals ökade intresse för utomhuspedagogik, den 
pedagogiska personalens syn på om SiS:s material håller god standard enligt Lgr11, huruvida 
eleverna kan tänka sig en utbildning inom skogssektorn samt huruvida eleverna kan tänka sig en 
yrkesbana inom skogssektorn. 
 
 

Ekonomisk berättelse 
 
För år 2013 har finansiärerna varit 18 stycken som finansierat verksamheten i varierande 
omfattning. Det samlade totala beloppet för verksamheten uppgick 2013 till 3 234 500.  
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            Bilaga 1  
 

Statistik för SkogsSveriges digitala medier 
 
Webbplatsen 
Besök/år: 379.141 besök. Ökning med 35%. 2012: 280.488. Tid/besök: 01:25 min. 2012: 01:45. 
Besök/månad: 2013: 42.000 som mest, 32.000 i genomsnitt. 2012: 20.000 besök. 
Populära sökord och sidor: svenska träd, papperstillverkning, högtemperaturtorkning, beräkna 
ståndort. Populäraste nyheten: Skogisgranar - en 50-årig tradition. 
Frågelådan: 151 frågor. 2012: 114. 2011: 76. Totalt: 6214 frågor år 1997-2013. Ca 10-15 
st/månad.  
Analys: dubblering av besökare pga ny design, renodling av nyheter, samt webb-reportage + SSv-
nyheter på intressentwebbar. 
Nyhetsbreven 
Antal prenumeranter: 2013: 5316. 2012: 3600. 2011: 2500. Våra prenumeranter: skogstjänstemän, 
privatpersoner med skogligt intresse, opinionsbildare, journalister. Innehåll: Omvärldsbevakande 
skogliga nyheter som utgår från ämnena på webbplatsen samt  webbreportage och intervjuer.  
Antal nyheter: totalt ca 2.600 nyheter och drygt 100 frågor per år. 
Dagliga nyheter: ca 10 nyheter/dag i ca 46 veckor/år = 2300 nyheter.  
- Veckobrev: sammanställning av alla nyheter/vecka i ca 46 v/år 
- Engelska nyheter: ”World Forest News”: ca 8-10 st/år = 100 nyheter 
- Forskning & rapporter: ca 8-10 nr/år = 100 nyheter,  från LNU o SLU 
Frågor & svar från Frågelådan: ca 8-10 nr/år = drygt 100 frågor/år 
Analys: dubbleringen beror på ny design, nya funktioner, renodling av nyheter, mobilanpassning 
och specialiserade nyhetsbrev. 
Facebook 
Antal gillare: 201 personer. 2012: 76 personer. Våra gillare: anställda inom skogssektorn, 
beslutsfattare, privatpersoner media. 45-60 år är populäraste åldersgrupperna 
Antal inlägg: 127 inlägg. 2012: 45 inlägg. Nyheter från webbplatsen, verksamhetsreportage ”live” 
med text, bilder och film samt inlägg av Facebook-ambassadörer. 
Adwordskampanj: reklam i december för sidor om julgranar på webbplatsen i samband med 
försäljning av Skogis Granar. 20.767 visningar med hög klickfrekvens. Julgranssidan hade 1.198 
visningar under perioden. 
Analys: mer än dubbelt så många gillare på ett år pga live-reportage från verksamhetsaktiviteter 
och Facebook-ambassadörer såsom Jägmästarestudenter som rapporterat från Sverigeresan och 
försäljning av Skogis Granar. Adwordskampanj ökade också antalet gillare. 
Twitter 
Antal följare: 213. 2012: 104 följare. Våra följare: Arbetsmiljöverket, Landsbygdsdep., SLU, 
LNU, Skogsstyrelsen, Skogforsk, LRF, Skogsaktuellt, Land, samt skogsägare, skogstjänstemän, 
journalister, politiker  
Antal tweets: 351 tweets. 2012: 78. Retweets: 72. 2012: 19 retweets. 
Påverkare: 9. 8 påverkare (flitiga Twittrare) med drygt totalt 3500 följare. 
#Jobbiskogen: 107 tweets som visats för 15.000 konton – 3 % av alla Twittrare i Sverige. 
Informa-tionssatsning under 2013 i nätverket Digitala medier inom skogssektorn.  
Analys: snabb ökning av följare pga”live-reportage” från evenemang, interna och externa 
ambassadörer. Spridning genom retweets. 
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Bilaga 2 
 

Statistik för Skogen i Skolans digitala medier 
 
Webbplatsen 
Besök/år: 36.805 besök. Ökning med 1%. 2012: 36.453. Tid/besök: 04:03 min. 2012: 03:23. 
Besök/månad: 2013: 3.067 besökare. 2012: 3.037.  
Populära sökord och sidor: fakta om träd, övningar, faktasidor. Populäraste nyheten: skogskurs för 
tjejer, final Skogens Mästare i Mälardalen, Jorden & Skogen på Skansen 
Analys: statistiken följer terminer och lov samt ligger på likvärdiga siffror jämfört med 2012. 
Nyhetsbreven 
Antal prenumeranter: 32.638. 2012: 61.032. 2011: 61.395. 2010: 1.414. 2009: 2007. Våra 
prenumeranter: Lärare, skolledare samt verksamma inom SiS. 
Antal nyhetsbrev: 2013: 8 st, 2012: 7 st. 
Innehåll: ledare från VL, SiS-kommunikation och nyheter om utomhuspedagogik. Ny design och 
nytt verktyg 2012. Mobilanpassning 2013.  
Analys: Ett register köptes in 2011 och blev sedan inaktuellt. Kraftig minskning pga att ett flertal 
skolor har lagts ner, skolor har bytt adress, pensioneringar, byte av anställning och uppsägningar.  
Lösning: En ökning från 30.000 prenumeranter (juni 2013) till 32.638 (dec 2013) pga nyvärvade 
prenumeranter på mässor, tävlingar och evenemang. Annonsering i tidningar samt digital 
marknadsföring av nyhetsbrevet. Uppdatering av register. 
Facebook 
Antal gillare: 302 gillar sidan. 2012: 160. Våra gillare: lärare, rektorer, anställda inom 
skogssektorn, aktörer inom utomhuspedagogik, 35-54 år är den populäraste ålders-gruppen. 
Antal inlägg: 86 inlägg. 2012: 60 inlägg. Verksamhetsaktiviteter och omvärldsbevakning med 
filmer, foton, dokument och länkar 
Analys: ca dubbelt så många gillare på ett år pga live-reportage från verksamhetsaktiviteter och 
spännande ambassadörer såsom Jägmästarestudenter som rapporterat från Sverigeresan och 
försäljning av Skogis Granar. 
Twitter 
Antal följare: 301 följare. 2012: 99. Typ av följare: politiker, media, skogliga organisationer och 
företag, anställda inom skogssektorn, aktörer inom utomhuspedagogik, lärare, privatpersoner). 
Antal tweets: 401. 2012: 60. Tweets: live-reportage från verksamhetsaktiviteter, varav vissa med 
film, foton, dokument och länkar. 
#Jobbiskogen: 107 tweets som visats för 15.000 konton – 3 % av alla Twittrare i Sverige. 
Informa- 
tionssatsning under 2013 i nätverket Digitala medier inom skogssektorn. Mer i 
omvärldsbevakning. 
Retweets: 70. 2012: 19 
Favoritmarkeringar: 9. Antal omnämnanden: 8 
Analys: tre ggr så många följare pga live-reportage av verksamhetsaktiviteter med film och foton 
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Bilaga 3 
 

Utvärdering SiS aktiviteter 2013 
 
Aktiviteters omfattning 
 
• 76 fortbildningsdagar har genomförts för 1617 pedagoger, från över 206 skolor. Pedagogerna 
har fått utomhuspedagogiska verktyg och har möjlighet att sprida det till 21509 elever och barn. 
 
• 175 blivande lärare under lärarutbildning har deltagit. 
 
• 145 politiker, tjänstemän och skolledare har inbjudits till  
informations-, utbildnings- och aktivitetsdagar för att möjliggöra utvecklingen av undervisningen i 
skogen och behovet av att tillgängliggöra skolskogar. 
 
• Ytterligare ett stort antal aktiviteter har genomförts i syfte att få kommuner och skolor att 
uppmärksamma värdet av utomhusbaserad undervisning. Under dessa har ca 1500 förskollärare 
och ca 2760 lärare och ca 10150 elever deltagit. 
 
• Minst 39 inslag i lokal och regional media samt ett flertal inslag i nationell media har gjorts. 
 

 


