
Intervjuer med tre målgrupper: skogsägare, skogstjänstemän och lärare/elever

• Unik samlad källa till nyheter, information och kunskap. Länkar till ytterligare information…
Läsarna upplever SkogsSverige som en unik samlad källa till information om skogssektorn, industrin, 
miljö och skogsfrågor. Dessutom finns fördjupad information om varje ämne samt länkar till bolag och 
organisationer inom branschen. Har man specialintressen i något ämne är det lätt att hitta det på 
SkogsSverige. Andra källor har nischad information, medan SkogsSverige tar det samlade greppet. 
Det är mycket bra att det finns en ingång till all information om skogssektorn. SkogsSverige är också 
neutral jämfört med andra webbar.

Nyheterna är ”outstanding”, det finns hur mycket som helst att läsa
Det finns ingen annan webb där man kan gå in på respektive ämne som skog, papper, trä och hitta
specifika nyheter inom dessa områden. En bra blandning av nyheter inom olika ämnen. Vill man skumma 
igenom senaste nytt gör man det på SkogsSveriges förstasida där de senaste nyheterna är samlade.

• Nyhetsbrev – Aktivt och passivt läsande
När läsarna får nyhetsbrevet tittar de igenom rubrikerna och klickar på nyheter de är intresserade av. 
Skogsägarna läste nyhetsbreven mer noggrant medan skogstjänstemännen läste i perioder – vissa perioder 
läste de allt och andra perioder skummade de igenom. Lärare läser det som är relevant för undervisningen
under läsåret. 

SkogsSveriges betydelse för dig, mig och skogssektorn



• Fakta på SkogsSverige
Det finns ingen annan webb som erbjuder samma breda branschinformation för hela 
branschen. 
Skogstjänstemän är mest intresserade av skogsindustrifrågor och vad som händer inom 
branschen för att få en omvärldsbevakning.
Skogsägare är intresserade av t.ex sågverksindustrin eftersom de säljer sitt virke, gärna
då lokala sågverk. Även produktions- och drivningsfrågor som det också skulle kunna 
finnas mer av på webbplatsen.
Bra att kunna göra sina egna beräkningar genom t.ex omvandlaren på SkogsSverige.
Lärare behöver övergripande fakta om skog till undervisningen. 
Elever tycker att SkogsSverige har en hög wow-faktor, dvs de upptäcker mycket nytt om 
skogssektorn. Speciellt om forskning och vad man kan använda skogen till.
Behövs mer filmer om skog och nya produkter. Ungdomar vill veta mer om att växande 
skog är en del av klimatlösningen, hållbart skogsbruk.

• Frågelådan
”Går man in i Frågelådan och läser frågor och svar skulle man kunna bli skoglig doktor” –
citat från en elev. Frågelådan är en riktig kunskapskälla. Kvaliteten på frågor och svar har 
ökat under de senaste åren, med hög nivå på fakta. Vem som helst skulle inte kunna svara 
på frågorna utan Expertpanelen med sina 84 specialister behövs verkligen.


