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INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Hallands företag delar utmaningen att attrahera, tillvarata och utveckla 
medarbetares kompetens med näringslivet i landet som helhet. Arbetslivet 
förändras snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några 
av de pådrivande trenderna. Några av konsekvenserna är generella, andra är mer 
branschspecifika. 

Kunskap om framtida kompetensbehov är avgörande för att i tid möta framtiden 
med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Till stöd 
för att bidra med den kunskapen har Kairos Future anlitats av Region Halland.  

Syftet med den här rapporten har varit att stärka konkurrenskraften för branschen 
skog (nedan kallad skogsnäringen) i Halland genom att synliggöra och analysera 
framtidens trender och utmaningar kopplat till kompetensbehov. Därmed bidra 
med: 

• Ökad kunskap i företagens ledningar om hur de kan anpassa sin 
kompetensförsörjning till omvärldstrender. 

• Ökad kunskap hos företag, företagsfrämjande organisationer och 
utbildningsanordnare om anpassningar som behövs i relation till framtida 
trender, utmaningar och risker. 

Denna rapport bygger på 8 djupintervjuer med representanter för företag inom 
skogsnäringen i Halland. Dessa kallas nedan ”företrädarna”. Rapporten fokuserar 
på vilka trender som de intervjuade ser som mest avgörande framåt och vad det 
betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten bygger även på rapporten Möta 
framtiden med rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys1 och 
befintliga studier och material från Kairos Future om skogsnäringens utveckling.    

Först redovisas den samlade bilden av hur branschen förändras, baserat på studier 
om branschens utveckling och vilka trender de intervjuade företrädarna ser som 
mest avgörande för framtiden. Därefter redovisas företrädarnas bild av vad 
trenderna betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten avslutas med ett antal 
slutsatser i ljuset av djupintervjuerna, slutsatserna i rapporten Möta framtiden med 
rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys och studierna om 
utvecklingen i skogsnäringen. Rapporten är en i en serie av branschrapporter med 
samma format och finansieras med stöd av medel från Tillväxtverket. 
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FEM TRENDER FRÅN 
SKOGSNÄRINGEN 

Här redovisas de trender och de förändringar som ses som mest påtagliga bland de 
intervjuade företrädarna för skogsnäringen. Vi fokuserar främst på återkommande 
teman, d.v.s. det som framförts av flera intervjupersoner, men även på intressanta 
enskilda spaningar.  

DET LÅNGSIKTIGA ÄR STÄNDIGT NÄRVARANDE I SKOGSNÄRINGEN 
Skogsindustrierna och Kairos Future genomförde i samband med framtagandet av 
näringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft2 en trendspaning för näringen 
utifrån respektive organisations kunskapsunderlag. Trendspaningen hade 
frågeställningen: Vilka omvärldsförändringar påverkar skogsnäringens möjligheter 
att skapa ökad tillväxt, konkurrenskraft och jobb i hela landet där samtidigt 
fossilfri energianvändning uppnås 2045? Utifrån spaningen framträdde bilden av 
en näring som är kraftigt påverkad av de riktigt tunga globala trenderna och där 
långsiktiga utvecklingslinjer har avgörande betydelse: 

Den globala spelplanen jämnas ut 
När länder lyfts ur fattigdom och ekonomierna blir alltmer avancerade jämnas den 
globala spelplanen ut. För skogsnäringen innebär utvecklingen både växande 
marknader och ökad konkurrens. 

Urbanisering 
Över hela världen flyttar alltfler människor från landet in till staden. Även Sverige 
urbaniseras snabbt, men utvecklingen präglas här av koncentration av människor 
till större städer och storstadsregioner. För skogsnäringen innebär utvecklingen ett 
behov av åtgärder som säkerställer kompetensförsörjning och fungerande 
infrastruktur, samhällsservice m.m. i hela landet samt potential för ökat 
träbyggande. 

Digitalisering och digitaliseringsstyrda teknologier 
Digitaliseringen innebär för skogsnäringen framförallt fortsatt automatisering och 
robotisering av det som människor tidigare gjort. För skogsnäringen innebär 
utvecklingen möjligheter till effektivisering inom alla delar av verksamheten. Det 
ger också möjligheter till utveckling av helt nya produkter och produktegenskaper.  

Ökat fokus på hållbar utveckling 
Strävan efter hållbarhet blir allt starkare. Det innebär en ökad efterfrågan på 
klimatsmarta lösningar och en ökad vilja att prioritera förnybara resurser. Hållbar 
konsumtion blir allt mer viktigt bland medvetna konsumenter. För skogsnäringen 
innebär utvecklingen stora möjligheter då en växande bioekonomi stämmer väl 
överens med det som kännetecknar trenden. Ökat fokus på hållbar utveckling 
innebär en utveckling från fossilt till fossilfritt och ett ökat behov av produkter och 
biomassa från skogen och skogsnäringen. 
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Kompetensbrist i dubbel bemärkelse 
Med allt högre krav på teknisk, digital och mellanmänsklig kompetens, kommer 
många kunskaper och erfarenheter att vara bristvaror. Detta leder till en ökad 
konkurrens om rätt kompetens från ett arbetsgivarperspektiv. Samtliga ovanstående 
trender driver i någon mån även ökade krav på individens kompetensnivå för att 
göra sig relevant på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Hos många personer 
finns därmed en brist på kompetens från ett medarbetarperspektiv. För 
skogsnäringen innebär utvecklingen en stor utmaning.  

Forskning och innovation blir viktigare för att överleva 
Det satsas i allmänhet alltmer på forskning och innovation, samt teknikutveckling 
kring fordon, drivmedel, elektrifierade vägar, utveckling inom materialteknologi 
och nanoprodukter och produktutveckling. De grundläggande principerna för 
produktutveckling och innovation är i förändring, där den nya tidens 
produktutveckling och värdeskapande sker i samverkan med andra aktörer, inte av 
solitära företag. För skogsnäringen innebär utvecklingen ett behov av tydliga 
prioriteringar och ökade satsningar på forskning och utveckling inom branschen. 

Detta är bilden från skogsnäringen i landet som helhet. Vilka förändringar är mest 
påtagliga i den Halländska skogsnäringen? Nedan redovisar vi vad företrädarna i 
Halland har beskrivit i form av fem påtagliga trender. 

1. HÅLLBARHETENS TILLTAGANDE MEDVIND 
Trots ett behov av att hantera Coronakrisen är tongångarna bland företrädarna 
genomgående positiva. Den dominerande anledningen till det är det ökade fokuset 
på hållbarhet och därmed en ökad efterfrågan på skogens produkter. ”En j***a 
framtid för träfiber och pappersfiber” enligt företrädare som inte skräder orden. I 
rapporten Hallands skogar ur ett klimatperspektiv3 beskrivs en aning mer utförligt 
hur råvara från skogen används för att ersätta fossil råvara som kol och olja i olika 
produkter som exempelvis drivmedel, plast och textil. Företrädarna ser helt enkelt 
en positiv framtid för branschen på grund av att efterfrågan på hållbara produkter 
kommer vara hög och ökande under överskådlig tid. 

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Ökad efterfrågan på skogens produkter 
• Ökat behov av koncept- och produktutveckling 
• Potentiellt attraktivare bransch att verka inom för medvetna unga  

2. DIGITALISERINGEN SOM MÖJLIGGÖRARE OCH EFFEKTIVISERARE 
Om hållbarhetstrenden driver en ökande efterfrågan driver digitalisering, 
digitaliseringsstyrda teknologier och automatisering effektivisering och en 
utvecklad produktion. Även om det framhålls att skogsnäringen liksom all annan 
industri ständigt jobbar med automatisering av produktionen är digitaliseringens 
förändringskraft påtaglig. I grund och botten underlättar det arbetet även om det 
ställer krav på medarbetarnas digitala förmåga. Förändringen gäller inte bara 
produktionen utan även administrationen.  
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Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Effektivare produktion 
• Förändrade arbetssätt 
• Förändrat kompetensbehov 
• Effektivare och mer kundanpassade flöden 

3. ÖKAT FOKUS PÅ INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLING 
Efterfrågan på hållbara produkter har skapat ett stort behov av produktutveckling 
och innovation för att möta konsumenters och kunders efterfrågan. Förpackningar 
är ett område som framhålls där möjligheterna är mycket stora. Företrädare pekar 
på en utveckling där skogsnäringen arbetat med färdiga koncept, men där det nu 
handlar mer om att kundanpassa produkterna bättre. ”Jämför man med stål och 
betong har man lyckats bättre med koncept”. Sverige sägs vara mycket bra på att 
utveckla och bevara skogen, men det finns mer att göra när det gäller koncept- och 
produktutveckling, särskilt eftersom ”Man kan göra mer och mer av 
skogsprodukter, det är en stor produkt.”  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Stora möjligheter att tillgodose en växande efterfrågan om produkten 

träffar rätt 
• Behov av bättre kunskap om kunder och slutkonsumenter 

4. FORTSATT OTILLRÄCKLIGT INTRESSE FÖR NÄRINGEN 
Även om stämningen inom näringen är god och företrädarna ser på framtiden med 
tillförsikt finns en känsla av att bilden av skogsnäringen bland allmänheten är 
missvisande och intresset för branschen är lågt. T. ex finns ”en uppfattning om att 
skogen minskar fast den växer” och att de flesta inte har förstått skogsnäringens 
bidrag till en hållbar utveckling. Frustrationen gäller dock i synnerhet det 
otillräckliga intresset för att arbeta inom branschen. Detta är inte specifikt ett 
problem för skogsnäringen, utan är en utmaning för hela den svenska industrin. 
Den övergripande utvecklingen där fler söker sig till en högre utbildning ligger 
skogsnäringen i fatet.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Svårare att locka kompetens till företagen  
• Behov av att marknadsföra branschen ytterligare 
• Behov av att skapa förståelse för och kunskap om hur skogen brukas 

hållbart 

5. HÖGRE KRAV PÅ KOMPETENS OCH KOMPETENSEN HAR HÖGRE 
KRAV 
Det begränsande intresset för branschen är en försvårande omständighet när 
kompetenskraven för att arbeta inom skogsnäringen ökar. Digitaliseringen gör 
arbetet inom industrin alltmer avancerat och IT-betonat (mer om det nedan). 
Samtidigt är det en upplevd förändring av medarbetarskaran, enligt företrädarna. 
De är mer snabbrörliga än tidigare och har väsentligt högre krav på arbetsmiljö, 
flexibilitet från arbetsgivarens sida, samt utvecklingsmöjligheter. De som anställer 
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personer som nyligen kommit till Sverige vittnar om att kunskaperna i svenska inte 
alltid är tillräckliga.     

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna  
• Betydligt högre krav på ledarskap 
• Behov av att kompetensutveckla de medarbetare som har svårt att ställa om 

till mer digitalt baserade arbetssätt 
• Behov av att utveckla språkkunskaper i svenska 
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EFTERFRÅGADE KOMPETENSER I 
DEN HALLÄNDSKA SKOGSNÄRINGEN 

Här redovisas den samlade bilden av kompetensbehovet som de halländska 
företrädarna uttrycker i intervjuerna. Även här fokuserar vi på återkommande 
teman, men lyfter även enskilda tankar eller omständigheter som sticker ut som 
extra intressanta. Region Hallands prognos4 för de gröna näringarna pekar på en 
svag sysselsättningsminskning för gröna näringar i Halland mot 2025, men ett 
rekryteringsbehov på 3000 personer till följd av stora pensionsavgångar. De största 
yrkesgrupperna med bäring på skogsnäringen är träarbetare, snickare m.fl., 
operatörer, samt underhållsmekaniker och maskinreparatörer. 

Nedan fokuserar vi på fyra framträdande kompetensmålgrupper för Halland, enligt 
bilden från de intervjuade företrädarna för skogsnäringen.  

1. ALLTMER AVANCERADE TEKNISKT- OCH IT-KUNNIGA FÖRARE OCH 
OPERATÖRER 
”Att köra en skogsmaskin är lika krävande som att flyga stridsplan” säger 
företrädare, med glimt i ögat, men med hänvisning till den mängd beslut som 
föraren av en skogsmaskin behöver ta själv på kort tid. Det krävs idag sofistikerad 
teknisk och allt mer IT-orienterad och digital kunskap för att hantera 
skogsmaskiner, timmerbilar och att verka inom den industriella produktionen. 
Företrädare berättar att det kommer behövas mer IT-stöd i verksamheterna 
framöver, något som tidigare köpts in, men som nu ”tas tillbaka internt”. Samtidigt 
behövs de mer traditionella färdigheterna, det är inte fråga om en mängd 
programmerare eller IT-specialister i verksamheterna. ”Medarbetaren ska helst 
vara datageni med jättelabbar som kan svetsa och labba och även kunna sitta och 
ha tråkigt”, som den ideala kompetensen till hälften ironiskt beskrevs av 
företrädare.    

2. ENGAGERADE MED VILJA ATT LÄRA 
Företrädarna säger med lite olika formuleringar att det viktiga inte är 
utbildningsbakgrund utan den attityd medarbetarna har med sig. Intresse för arbetet 
och inställningen att göra sitt bästa understryks av företrädarna. ”Det som krävs är 
1: kom i tid 2: gör så gott du kan”. Företrädarnas tilltro till den egna förmågan att 
utbilda på plats är stor, det utmanande är att hitta personer med ”rätt” attityd. ”rätt 
mycket kan man lära sig på plats, men inte utan rätt attityd”. Med rätt attityd 
menas arbetsvilja och vilja att lära sig saker på arbetsplatsen.  

Att ha rätt attityd är knappast något som finns i något utbildningsbevis, vilket gör 
det svårt vid rekrytering. Det upplevs även som en svårighet att anpassa 
kravprofiler och lönesättning efter detta. Det är uppenbart att den önskade 
kompetensen är tätt förknippad med trenden ovan om förändrade krav från 
medarbetare. Det finns också en koppling till nyanlända här, där en person som är 
beläst men inte är intresserad av jobbet kan vara mindre eftertraktad än en 
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analfabet som är intresserad av jobbet. Samtidigt understryker företrädarna att en 
grundförmåga i svenska är av yttersta vikt för att kunna fungera i team. 

3. ALLTMER DIGITALISERAD UNDERHÅLLSSTYRKA I FORM AV 
ELEKTRIKER OCH MEKANIKER 
Företrädarna betonar att driften hela tiden behöver löpa på och fungera och att det 
är i hög grad vad som är på agendan för företagen i vardagen. De 
kompetensgrupper som är avgörande för att säkerställa driften är personer som 
jobbar med underhåll, mekaniker och elektriker/industrielektriker. Dessa grupper 
vittnar företrädarna om att det råder stor brist på nu och även framåt då intresset för 
att börja arbeta inom dessa yrken inte är tillräckligt stort bland unga idag. Att 
”Dagens mekaniker är mycket mer digital än gårdagens” återkommer företrädarna 
till som något som skulle kunna öka dessa yrkens attraktivitet framåt. I nuläget är 
det lättare att rekrytera ingenjörer än ”arbetaryrkena” enligt företrädare.      

4. KUNDINSIKTSFULLA SÄLJARE 
Slutligen finns det även inom skogsnäringen en administrativ och säljande sida. 
Det kompetensbehov som förefaller vara störst framåt handlar om säljare som har 
intresse och förståelse för både produkterna och kunden. ”Allt det hårda med 
siffror kommer digitaliseras, men inte det personliga mötet mellan människor” 
enligt företrädare som pekar på en önskad person med extrovert läggning och 
intresse för människor. Känselspröten mot kunderna är även ett verktyg för att 
förstå vilka produkter och koncept som fungerar i praktiken.  
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

I den här rapporten har företrädare för skogsnäringen i Halland intervjuats och fått 
ge sin bild kring två övergripande teman: 1) vilka trender präglar branschen och 2) 
vad får dessa trender för konsekvenser på kompetensförsörjningen? Deras 
beskrivningar och bedömningar har setts i ljuset av den generella analys över 
trender kring arbetslivet generellt som utgör huvudrapporten5 i det här 
sammanhanget, samt de analyser och bedömningar som mer specifikt handlar om 
skogsnäringen.  

Slutsatserna ifrån djupintervjuerna, i ljuset av befintligt material och 
huvudrapporten är sammanfattningsvis: 

• De långa perspektiven är starkt framträdande i skogsnäringen. Det 
betyder att de tyngsta megatrenderna har en påtaglig påverkan på företagen 
dagligdags. Digitalisering och ökat fokus på hållbarhet är vardag.  

• Stark medvind tack vare hållbarhetstrenden. Det är uppenbart att det är 
positiva tongångar inom branschen tack vare den ökade efterfrågan på 
skogsprodukter som en ökad hållbarhetssträvan för med sig.  

• Innovation och produktutveckling med bättre kundanpassning i fokus. 
Företrädarna ger intrycket att det sker ett skifte inom skogsnäringen där 
kunden, kundbehovet och konsumenten blir allt mer i fokus. Detta för att 
kunna träffa mer rätt med skogens produkter.  

• Förändrade kompetenskrav och förändrade krav från kompetensen. 
Företrädarna vittnar om ett otillräckligt intresse för att arbeta inom industri 
och skogsnäring. Branschens förändring ställer andra krav på kompetens 
och kompetensen ställer andra krav på arbetsgivaren.    

• Alltmer avancerad och digital teknisk kompetens behövs framåt. 
Digitaliseringen är framträdande och ställer allt högre krav på digital och 
teknisk kompetens hos medarbetarna. 

• Engagemang och vilja att lära på plats sökes. En stor del av 
arbetsstyrkan kan utbildas på plats på rätt kort tid om bara attityden hos 
medarbetaren är att vilja hugga i och lära sig på plats, och att intresset för 
verksamheten finns där.   

• Underhållningsstyrkan är en kritisk kompetens där tillgången är 
knapp. De alltmer digitaliserade mekanikerna och (industri)elektrikerna är 
avgörande för att säkerställa driften i verksamheterna och bristen på dessa 
yrkesgrupper ser ut att vara ihållande.   

• Säljare med kundinsikt. Till slut ska skogsprodukterna säljas. Därför 
behövs skickliga säljare som i egenskap av främsta kundkontakt även har 
viktig information och insikt om vad som fungerar och inte.  

Sammanfattningsvis är skogsnäringen en bransch som präglas av stark framtidstro, 
där såväl hållbarhetsfokus som digitalisering skapar stora möjligheter. Inom 
branschen finns dock en upplevelse av att omgivningen inte har tillräcklig kunskap 
om skogsnäringens potential. Detta får konsekvenser för kompetensförsörjningen 
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då inte tillräckligt många söker sig till de yrken branschen är i behov av, en 
utmaning som hela industrin lever i och har framför sig.  
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OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag 
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, 
strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och 
innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret 
handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och 
vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen. 
 
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 
 
Kairos Future 

Box 804 
101 36 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 
08–545 225 00  
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com 
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