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Sofia har valt  skogen som arbetsplats

■■ Sofia Holmgren 
satsar på ett 
 yrkesliv  inom 
 skogen.

■■ – Tjejkompisar-
na tror att jag går 
i skogen och räk-
nar träd.

??????????? (ATL)

I våras blev hon färdig skogs-
mästare och nu väntar ett 
helt yrkesliv för Sofia Holm-

berg, 23. Hon lämnar Värm-
land för flytt söderut till Små-
land och ett arbete som pro-
duktionsledare skogsvård/bio-
bränsle på Holmen AB.

– Jag har alltid gått min egen 
väg, säger hon.

EftEr Ett antal års studier, 
gymnasiet på naturbruksgym-
nasiet Lillerud, skogligt basår 
på Jälla utanför Uppsala och 
tre år på Skogsmästarskolan 
hos SLU i Skinnskatteberg är 
Sofia Holmberg redo att ta kli-
vet ut i arbetslivet. Och hon gör 

det inte nästgårds utan flyttar 
många mil söderut för sitt för-
sta jobb.

– Det känns kul, utmanade 
och spännande och jag tror det 
kommer att bli riktigt bra.

HEnnEs arbEtE som produk-
tionsledare innebär att ha hand 
om entreprenörskontakter in-
om skogsvård och biobränsle, 
upphandla entreprenörer och 
se till att beställda skogsvårds-
åtgärder utförs. 

Sofia visste tidigt att det var 
inom skogen hon skulle jobba, 
fast riktigt inom vad, det var 
hon inte klar över.

– Det är en bred bransch och 
jag visste väl inte riktigt vad 

jag ville. Därför sökte jag till 
Jälla. Det skogliga basåret där 
är bra, man får pröva på myck-
et och har dessutom en hel ter-
mins praktik. Den gjorde jag 
det mesta av och testade på så 
många olika inriktningar som 
möjligt för att få veta vad det 
var jag ville göra.

DEt var En blandning av 
många olika saker som gjorde 
att hon fastnade för skogen.

– Det är en förnybar råvara 
det handlar om, det är spän-
nande och ligger i tiden. Jobb 
inom skogen ger ofta en stor 
portion frihet under ansvar och 
det lockar mig. Dessutom har 
jag en pappa som jobbar inom 

skogen och jagar så jag har varit 
ute med honom en del.

Under Sofias tre år på SLU: s 
skogsmästarskola i Skinnskatte-
berg var de 60 elever i klassen, 
varav sju tjejer. 

– Det är lite över tio procent 
och det är väl ungefär så som det 
ser ut med kvinnor inom skogli-
ga arbeten just nu.

Hon tror att det inte är fler 
kvinnor ute i skogssektorn på 
grund av att det är ett traditio-
nellt manligt yrke och att det 
fortfarande finns en föreställning 
om att det är ett tungt och smut-
sigt arbete det handlar om. De 
kvinnor som väljer att utbilda sig 
skogligt har ofta redan en an-

knytning till skogen genom för-
äldrar, eget skogsinnehav eller är 
exempelvis jägare.

– Så var det med mina klass-
kamrater i alla fall. De flesta 
 tjejerna i klassen hade erfarenhet 
av skog sedan tidigare.

Hon bEskrivEr också en stor 
okunskap bland sina tjejkompi-
sar som inte har en aning om vad 
ett arbete inom skogsbruket 
innebär.

– Nej, de förstår inte och vet 
inget om skog och skogsbruk. 
Jag menar, om man sitter i kas-
san på en mataffär så har man en 
yrkesidentitet, folk ser vad man 
jobbar med. Jag, jag går som en 
skogsmulle i skogen och räknar 

träd eller så. De har ingen aning 
om vad jag gör och är inte så in-
tresserade heller.

Hur tror du att man skulle kun-
na locka fler tjejer till skogsbru-
ket?
– Jag tror att det behövs infor-

mation, mycket information. Det 
många skogsskolor gör nu är att 
de är ute och visar upp sig för 
grund- och gymnasieelever och 
sprider information genom 
många olika kanaler. Det är bra, 
men det går långsamt.

sofia kommEr att bli den enda 
kvinnan på Holmens kontor i 
Vimmerby men det är inget som 
skrämmer.

– Nej, jag är ju van om man sä-
ger så.

Men att flytta så långt. Känns 
det inte svårt?
– Jag kommer ju att sakna 

kompisar och familj men jag vet 
ju att jag kommer att få nya vän-
ner och arbetskamrater när jag 
flyttar. 

– Dessutom har jag redan nu 
vänner i Småland som jag kan 
träffa ibland.  I sommar har jag 
tagit jägarexamen också, det 
återstår att se om jag blir någon 
jägare men det är ju ytterligare 
ett sätt att komma ut och träffa 
nya människor.

mari Nälsén

Ledaren har ett 
övergripande ansvar
Vad är en produktionsledare 
skogsvård/biobränsle?

Som produktionsledare 
skogsvård/biobränsle har man 
det övergripande ansvaret för 
skogsvårds- och biobränsleverk-
samhet. 

Produktionsledaren leder 
skogsvårdsarbetet genom entre-
prenörer samt följer upp och 
kvalitetssäkrar verksamheten. 
Man ansvarar också för och dri-
ver biobränsleverksamheten. 

Befattningen innebär även 
 ansvar för samordning och an-
skaffning av entreprenörs-
resurser samt för uppföljning 
och utveckling.

l Statistik från skogsstyrelsen 
 visar att det under 2013 var cirka 
2 000 personer sysselsatta i det 
storskaliga skogsbruket. 17 pro-
cent av dessa var kvinnor. 

Motsvarande siffra för de som 
var sysselsatta i skogsarbete inom 
skogsentreprenörsföretag var 13 
900 varav fyra procent kvinnor. 
Siffrorna ökar lite varje år, men det 

går mycket långsamt. Regeringen 
i Sverige har en vision om att 
kvinnor och män ska ha lika förut-
sättningar, rättigheter och möjlig-
heter att arbeta inom skogsbruks-

sektorn samt vara aktiva skogs-
ägare.  

Man har också tagit fram en 
strategi om hur man ska nå dit 
och det ska främst ske genom att 

man, på ett tidigt stadium, redan i 
skolan,  ska öka flickors intresse 
för det skogliga området.

De främsta hindren till jäm-
ställdhet för arbeten inom skogs-

bruket  torde vara tradition och 
kultur. Därför vill man sprida ett 
budskap om att  skogsbruket nu-
mera idag består mer av kunskap 
än av muskelstyrka och därmed 

passar kvinnor lika bra som män.
 

Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/
Myndigheten/Statistik/ och http://

www.regeringen.se/content/1/
c6/16/56/49/f7091ed1.pdf

K vinnor i skogliga arbeten
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BiLdtextt.

Sofia Holmberg
Familj: Mamma Ann, pappa Lars, lille-
bror Jakob 21 och labradoren Messi 
som flyttar med Sofia söderut.
Ålder: Nyss fyllda 23.
Bor: Forshaga, Värmland men byter 
adress till Vimmerby i Småland.
Utbildning:  Lilleruds naturbruksgym-
nasium, skogligt basår på Jälla och  
skogsmästarutbildningen i Skinnskatte-
berg.
Gör: Började sitt arbete som produk-
tionsledare skogsvård/biobränsle på 
Holmen AB i Vimmerby den 1 septem-
ber.
Intressen: Hundar och hundträning, 
hästar, skog, djur och natur. Hålla sig i 
form med jogging och promenader i 
skogen.


