
Vi ger dig kunskap om skogssektorn

5/11 kl 09.00-12.00 livesänder vi jubileet från KSLA



Skogsbranschens gemensamma resurser

Skog, papper, trä,
bioenergi, forskning, 

utbildning

Svenska Skogen



Nyttan av SkogsSverige för branschen

Vi sprider ökad kunskap om och förståelse för skogssektorn
– Frågelådan + skogliga faktasidor. 

Vi bidrar till ökat intresse för skogliga utbildningar - rekrytering
– Studenter är ambassadörer för sociala medier. Skogliga utbildningsvägar 
finns på faktasidorna och Skogen jobb har platsannonser på förstasidan

Vi avlastar kommunikationsavdelningarna hos bolag o organisationer
– Frågelådan och faktasidor

Vi ger omvärldsbevakning av hela skogssektorn
– Nyheterna

Vi sprider våra och intressenternas budskap samt drar trafik
– Nyheterna och faktasidor med länkar till intressenternas webbar



SkogsSveriges digitala medier

• Webbplatsen skogssverige.se
• Fyra nyhetsbrev (dagligt, vecko, engelskt, Frågelådan)
• Facebook
• Twitter



• Digital marknadsföring & annonsering vid 
evenemang

• Reportage med, text, bild och video

• Ambassadörer på våra sociala medier

• Nya aktuella faktasidor 

• SSv sprider intressenternas nyheter

Ökad trafik 

Uppmärksamhet

Rekrytering

Kunskap 

Spridning

Aktivitet Effekt

Kommunikationsstrategi

Kommunikation
Marknadsföring
SEO Spridning Statistik Mål i VP

+ Kom.plan



SkogsSveriges webbplats 2012 - 2020

280.000 besök år 2012

1.340.000 år 2019
1 miljon besök 2017

Responsiv design 2015

Mest lästa sidorna sedan 2012
• Startsidan (med nyhetsnotiser), 772 602 sidvisningar
• Svenska träd, 599 521 sidvisningar
• Omvandlare med 241 741 sidvisningar

Mest lästa nyheten
SMF har uppdaterat sin kalkylmodell för timpris på skotare, 5 536 sidvisningar.

Mest lästa frågan
Hur stor är en hektar och ett tunnland, 79 378 sidvisningar.

https://www.skogssverige.se/
https://www.skogssverige.se/skog/svenska-trad
https://www.skogssverige.se/omvandlare
https://www.skogssverige.se/nyheter/smf-har-uppdaterat-sin-kalkylmodell-for-timpris-pa-skotare
https://www.skogssverige.se/hur-stor-ar-en-hektar-och-ett-tunnland


SkogsSveriges webbplats 2020
Januari - oktober 2020 

1.032.756 besök totalt 114.750 besök per månad
3.825 besök per dag 104.625 besök i oktober

1,24 besök per person ca 1 minut per besök

• Trots Coronan och inställda evenemang bibehållet antal besök
- Fler intervjuer och samarbeten 

• De flesta googlar och kommer direkt till faktasidor, frågor och nyheter
- Bra sökträffar pga sökmotoroptimerat innehåll

• Ökad trafik från länkade nyheter från nyhetsbrev till webben



Målgrupper
Skogsägare, skogstjänstemän, skogliga studenter, media & 
opinionsbildare, skogligt intresserad allmänhet

• Läser mest: skoglig fakta, Frågelådan samt skogliga nyheter
• Mest aktiva: april/maj, september/oktober samt december
• Läsare från: SLU, SCA, Stora Enso, Holmen Skog, Småsågar, 

Norra Skog, Sveaskog, Södra, Setragroup, SkogForsk, LRF, 
BillerudKorsnäs, Moelven, Skogssällskapet, Mellanskog, 
Moelven

• Övriga: privata skogsägare, riksdag och regering, lärare, 
banktjänstemän, media och läsare från andra länder



Var kommer läsarna ifrån

Läsare från olika länder

ÅldrarKvinnor/män

Organisk sökning: t.ex Google
Direkt: inskriven webbadress
Email: SkogsSveriges nyhetsbrev
Social: Sociala medierna
Referral: sidor som länkar till SSv



All time high för vår Facebook

• Sofie Dahlén Sjöbergh berättar om sig själv
och sina studier till jägmästare på SLU.
Sofie var ambassadör för SkogsSveriges sociala
medier under några år och ett inlägg fick 32000 i 
engagemang, vilket fortfarande är rekord.
Syftet med ambassadörsskapet är att öka 
rekryteringen till jägmästarprogrammet
• Intresseväckare för SkogsSveriges 9 

ämnesområden. 22000 i engagemang.



Goda samarbeten



Den gemensamma kampanjen Jobb i skogen

Nätverket Digitala medier i skogssektorn (ca 20 organisationer) genomförde 
under 2013 en rekryteringskampanj med hashtaggen #jobbiskogen

• 107 tweets med #jobbiskogen sedan starten den 6 mars 2013.
• Visats för ca 15000 konton – 3% av alla Twittrare i Sverige.
• Påverkare (flitiga Twittrare): 

• Marianne Eriksson, (LRF Skogsägarna)
• LNU Skog och Trä
• SkogsSverige, Skogen i Skolan, Föreningen SKOGEN, 
• ElmiaWood
• Skogsindustrierna
• Skogsstyrelsen

Även exponering i flera redaktionella medier: SkogsEko, Tidningen Skogen,
Landsbygdsdepartementets informationsblad, ElmiaWood m.fl

Detta tål att upprepas fram över!



Våra kunskapshöjande quiz är populära!

• Allemansrätten
Frågesport om allemansrätten med 10 frågor som publicerades 2017.
Quizet har genomförts 11.810 gånger sedan lanseringen och finns
under ämnet Friluftsliv och jakt på webbplatsen.
Testa dina kunskaper om allemansrätten

• Svenska träd
Faktasidorna om Svenska Träd ligger ständigt i topp bland våra
besökare och finns under ämnet Skog på webben. Quizet lanserades 
i juli 2020 och har genomförts 1.536 gånger.
Vad kan du om våra svenska träd

https://www.skogssverige.se/testa-dina-kunskaper-om-allemansratten
https://www.skogssverige.se/vad-vet-du-om-vara-svenska-trad
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SkogsSveriges 25-årsjubileum arrangeras i samarbete med 
KSLA och Skogen jobb hos Föreningen Skogen.

Söker du nytt jobb i skogsbranschen? Läs de senaste 
annonserna här hos Skogen jobb!

Tack för visat intresse för SkogsSveriges 
25-årsjubileum!

Gunilla Häggström, Kommunikationsansvarig

https://www.skogen.se/skogsjobb

