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Projektbeskrivning 
 

Projektnamn  Nationell webbsamverkan inom skogssektorn, steg 1 

Projektägare  Föreningen Skogen 

Projektledare  Silvinformation AB 

Projektperiod 20151104 - 20160504 

Beställare 
Föreningen Skogen 

Bakgrund 
Rapport ”Som man ropar i skogen” från april 20151 

Mål 
Ökat samarbete mellan skogssektorns webbplatser och sociala medier för att nå ut med mer och 

bättre information till allmänhet och skogsägare. Ökad samverkan mellan branschgemensamma 

kunskapswebbar. 

Effektmål 

Förbättra kunskapsinnehållet, öka kostnadseffektiviteten, höja kompetensen i 

webbkommunikation hos målgrupperna2 samt identifiera ny finansiering för samverkan kring 

digital kommunikation. 

Omfattning 

Inventering och analys 

Inventeringen baseras på kontakter (intervjuer eller enkäter) med samtliga företag och 

organisationer som nämns under ”Avgränsningar”. 

1. Identifiera intresse för samverkan: 

a. inom vilka områden? 

b. eventuella flaskhalsar och hinder för samverkan? 

2. Identifiera inom vilka områden kompetenshöjning efterfrågas 

3. Identifiera sökbegrepp som används av webbplatserna och vilka begrepp som bland annat 

allmänheten egentligen använder 

                                                 
1 Hannerz, M. & Ahlstedt, C. 2015. ”Som man ropar i skogen.” En kartläggning av skogsbrukets digitala 

kommunikation. Utredning på uppdrag av Föreningen Skogen. 
2 Med ”målgrupper” för projektet menar vi kommunikations- och webbansvariga hos de nämnda företagen och 

organisationerna. Se avsnittet ”Avgränsningar”. 

http://www.silvinformation.se/wp/wp-content/uploads/2015/05/Rapport_digital_kommunikation.pdf
http://www.silvinformation.se/wp/wp-content/uploads/2015/05/Rapport_digital_kommunikation.pdf
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4. Undersöka hur besökstrafik mäts och används på de skogliga webbplatserna. 

5. Ta fram förslag på standardiserade rapporter och nyckeltal för webbplatserna. 

6. Analysera hur kommunikationen via sociala medier mäts och följs upp. 

7. Etablera ett informationsutbyte med Svensk Skog och i förlängningen se vilken roll 

Skogssverige.se kan få för att kommunicera skog med allmänheten. 

8. Inventera möjligheten till fondmedel och nya finansiärer för fortsatt arbete. 

Kompetenshöjning och samverkan 

1. Genomföra minst två workshops/seminarier för målgruppen3. Det ena seminariet förläggs 

i anslutning till Skogsnäringsveckan och innefattar också en redovisning från projektet. 

 

Mål för workshops/seminarier: 

a. Lyfta kompetensen 

b. Skapa kontaktnät 

c. Erfarenhetsutbyte och benchmarking 

d. Skapa gemensam målbild för utnyttjandet av sektorns digitala medier 

e. Sätta gemensamma trafikmål för utvalda sökbegrepp och användargrupper. 

f. Finna nya former för samverkan. 

g. Genomföra och följa upp insatserna. 

2. Presentera projektet i befintliga skogliga fora, t.ex. nätverket Digitala medier inom 

skogssektorn. 

3. Marknadsföra utbudet digitalt och i andra kanaler. 

4. Tillsätta en webbpanel med användare för att testa idéer. 

5. Öka Wikipediasamarbetet kring skogstermer. 

Ökad samverkan mellan branschgemensamma kunskapswebbar om 

skogsskötsel 

1. Initiera redaktionell samverkan mellan branschgemensamma kunskapswebbar om 

skogsskötsel, i första hand Kunskap Direkt, Skogsskötselserien och Skötselskolan. 

Genomföra minst en workshop med mål att:  

a. Ge deltagarna en överblick av innehåll, utbud, målgrupp och planer för tjänsterna. 

b. Identifiera överlappningar och luckor. 

c. Identifiera möjliga samverkansprojekt vid nyproduktion av material. 

d. Hitta metoder för ökad synlighet och gemensam marknadsföring. 

2. Inventera vilka andra kunskapsproducenter (Skogforsk, SLU, Skogsstyrelsen, Säker Skog 

m.fl.) som kan vara intressanta för samverkan. 

3. Kartlägga hur kunskapswebbarna används i utbildning och rådgivning (entreprenörer, 

skogsägare, skogstjänstemän, skogsstudenter) och hur tjänsterna kan förbättras för dessa. 

 

                                                 
3 Ämnesvalet för workshops baseras på den inventering och analys som gjorts bland målgrupperna. Ämnesförslag är 

sökordsoptimering, trafikanalys, webbenkäter och andra användarundersökningar, sociala medier, Wikipedia samt 

användbarhet. 
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Uppföljning och förutsättningar för fortsatt arbete 

1. Följa upp gemensamma trafikmål för utvalda sökbegrepp och användargrupper. 

2. Föreslå former för fortsatt samverkan 

3. Söka finansiering. 

Avgränsningar 
Målgrupper för projektet är: 

Större skogsbolag och organisationer inom skogssektorn4 

 Kommunikationsansvariga 

 Webbstrateger 

Skogliga webbtjänster 

 SkogsSverige 

 Skogsforum 

 Kunskap Direkt 

 Skogsskötselserien 

 Säker Skog 

 (Skötselskolan, ej publik) 

 (Hållbart familjeskogsbruk, ej publik) 

Forskning och utveckling 

 Skogforsk 

 SLU 

Tidsplan (2015-2016) 
Inventering och analys  November–Januari  

Kompetenshöjning och samverkan  Januari-Mars 

Samverkan mellan kunskapswebbar Januari-Mars 

Uppföljning och förutsättningar för fortsatt arbete  Mars-April 

Organisation 
Styrgrupp av finansiärer styr inriktningen i arbetet. Styrgruppen representeras av: 

 Bengt Ek, Föreningen Skogen 

 Marianne Eriksson, LRF 

 Erik Viklund, Skogforsk 

 Britt-Marie Larsson. Skogsstyrelsen 

 

Styrgruppen utökas med en person från skogsindustrin och eventuellt en person från SLU. 

                                                 
4 Billerud-Korsnäs, Sydved, Stora Enso, Bergvik, SCA, Sveaskog, Holmen Skog, LRF Skogsägarna, 

Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Norrskog, Mellanskog, Norra Skogsägarna, Södra, Föreningen Skogen. 
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Projektet kommer att vara öppet för fler intressenter som vill delta, t.ex. Linnéuniversitetet. 

Föreningen Skogen är beställare. Silvinformation är genomförare. Camilla Ahlstedt 

underleverantör 

 

Kravspecifikation 

Projektkrav 

Genomförande av minst två workshops/seminarier för skogssektorns allmänna webbar och minst 

en workshop för kunskapswebbarna om skogsskötsel. 

Produktkrav 

Redovisning vid seminarium under Skogsnäringsveckan 2016 

Skriftlig rapport till styrgruppen 

Kommunikation & rapportering 

Kommunikationsinsatser 

Skriftlig delredovisning till styrgruppen av Inventering och analysfasen senast 2016-01-31. 

Muntlig redovisning vid seminarium under Skogsnäringsveckan i april 2016. 

Skriftlig slutredovisning till styrgruppen av projektet 2016-05-04. 

Risker 

Riskanalys 

Viljan till samarbete och möjligheten för målgrupperna att delta i workshops/seminarier är inte 

säkerställd. 

Graden av öppenhet med information och kommunikation är avgörande för arbetet med t.ex. 

trafik- och sökanalyser. 

Utfallet av den planerade satsningen Svensk Skog kan påverka vilka insatser vi bör göra för att 

kommunicera med allmänheten. 

 

 

 


