
SKOGLIGA 
NÄRINGAR   
uR ett chefSpeRSpeKtIv

hos oss blir du en bättre chef.

En branschrapport från Ledarna
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OM LedARNA

Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation som uteslutande har ledarskap och chefer i fokus. Ledarna bildades 
för över 100 år sedan. Grundidén – att chefer hjälper andra chefer till framgång - är samma nu som då. Inom Ledarna 
finns ett 20-tal branschföreningar. Sveriges Skogstjänstemannaförening, Ledarna Skogs- och Träindustrin, Grafiska 
Medieförbundet, samt Husdjursteknikernas riksförening är de föreningar som verkar inom de skogliga näringarna.  
I den här rapporten presenteras Ledarnas tankar om de utmaningar som möter cheferna inom skogsbruket samt 
skogs- och träindustrin idag och i framtiden
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INLedNING  

Sverige – en skoglig supermakt 
Sverige är en skoglig supermakt. Efter Kanada är Sverige 
världens största exportör av papper, pappersmassa 
och sågade trävaror. Till ytan stora skogsnationer som 
Ryssland och Brasilien kommer först på sjätte respektive 
sjunde plats. 

Sverige har en välutvecklad och konkurrenskraftig 
skogsindustri som etablerat sig på världsmarknaden 
sen lång tid tillbaka. Ingen annan industrigren är så 
beroende av inhemsk råvara och inhemska insatsvaror 
som skogsindustrin. Skogsindustrin står för en tiondel 
av Sveriges export. De skogliga näringarna, som rymmer 
både skogsbruket, massa- och pappersindustrin, såg-
verken samt trävarubranschen finns i hela landet och 
spelar med sina över 135 000 anställda stor roll för  
sysselsättningen. Om man räknar in underleverantörer 
så skapar skogsindustrin närmare 200 000 arbeten. Till 
dem räknas också personal inom plant- och trädgårds-
skötsel, grafisk produktion, möbelindustri, monterings-
färdiga hus, tryckerier m.m. Inom de skogliga näringarna 
finns det ca 14 000 chefer.  

Skogsbruket 
Skogsbruket är grunden för de skogliga näringarna. 
Skogsbruk bedrivs över hela landet. Statliga Sveaskog  
är landets största skogsägare men Sverige är ett av de 
länder i världen som har störst andel privatägd skog 
med över 300 000 skogsägare. Skogsbruket har gamla 
anor och har utvecklats i takt med industrialiseringen 
och det ökande behovet av bränslen, byggmaterial och 
papper. Den nationella skogspolitiken bygger på ett 
tudelat mål om produktion och hänsyn till miljö, kultur-
miljö och rennäring.

Skogsindustrin
Skogsindustrin består av en rad olika verksamheter som 
tillverkar olika former av trä, papper och papp. Det är 
material som utgör grunden till förpackningar och hy-
gienpapper, tidningar, byggnadsmaterial, snickerier och 
färdiga trähus. Där finns massa- och pappersindustrin, 
sågverken, träskiveindustrin och förpackningsindustrin. 
Skogsindustrin levererar också biobränslen. Pappers-
industrin är den största sektorn. 

chefsrollen
Chefsrollen inom de skogliga näringarna ser olika ut 
från område till område. Men långsiktigheten är en 
grundläggande gemensam nämnare. Skogsbruk bedrivs 
över generationer och de långa perspektiven sätter en 
tydlig prägel på branschen. Chefer inom skogsbruket 
arbetar ofta inom stora regioner långt ifrån sina närmsta 
medarbetare. Inom skogsindustrin präglas ledarskapet 
av industrins förutsättningar och beroende av internatio-
nella konjunkturer och den tekniska utvecklingen.  
För chefer inom trävaruindustrin är nya krav från bygg-

sektorn en viktig utmaning. Globaliseringen, digitalise-
ring och internationella konjunktursvängningar påverkar 
både direkt och indirekt branschens chefer och ställer 
höga krav på kvalitet och konkurrenskraftig produktion.

Skogsbranschens kriser 
Under senare år har skogsindustrin genomgått flera 
allvarliga kriser. Dessa ställer ledarskapet och chefer på 
alla nivåer inom skogsnäringen inför en historisk utma-
ning. 

2000-talets stormar
Väder och klimat påverkar skogen. Vindfälld skog är 
inget ovanligt för svenska skogsägare. Stormar med 
stor effekt på skogen har inträffat flera gånger under 
1900-talet. Men stormen Gudrun som slog till mot Göta-
land 2005, efterföljd av Per (2007) och Dagmar (2011) har 
satt djupa spår i skogsbruket. De skador som stormarna 
förde med sig har kostat både enskilda skogsägare sam- 
hället stora pengar och lett till en diskussion om bruk-
ningsmetoder och val av träslag. 

Erfarenheterna från arbetet med att röja upp efter stor-
marna bekräftar att det är en mycket farlig arbetsuppgift 
som kräver kompetens, erfarenhet och rätt utrustning. 
Flera dödsfall inträffade under röjningsarbetet efter 
stormarna. Cheferna inom skogsbruket har idag en ännu 
bättre beredskap för att hantera krissituationer på grund 
av stormar och oväder.  

tidningspapperskrisen 
En konjunkturell kräftgång på grund av globala finans-
kriser och det allvarliga ekonomiska läget i Europa har 
gjort tydliga avtryck i branschen. Effekterna av det 
rekordlåga byggandet både i Sverige och övriga Europa 
har märkts tydligt och har lett till en kris bland såg-
verken. Men under hösten 2013 kom positiva signaler 
om en ljusning på trävarumarknaden och kanske kan 
konjunktursvackan övervinnas. 

Men samtidigt har digitaliseringen inom mediabranschen 
och papperstidningsdöden minskat efterfrågan på tid-
ningspapper, vilket lett till det strukturella omvandlings-
trycket på industrin på kort tid ökat Från att ha legat på 
topp år 2007 minskade efterfrågan på grafiska papper 
fram till första kvartalet 2013 med hela 25 procent. Prog-
nosen är att den nedåtgående trenden håller i sig. 

Stora utmaningar  
för skogsnäringens chefer
För cheferna inom skogsnäringen handlar det idag om 
att ta sig igenom dessa dubbla kriser och samtidigt rusta 
sig för framtidens moderna skogsindustri. Det kräver ett 
ledarskap och en beslutskraft av stora mått. 
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BAS föR SveNSK expORt   

91%

 

Skogen är och har i generationer varit en av Sveriges vik-
tigaste resurser. Trots utmaningarna branschen möter 
idag fortsätter skogen att vara en stark bas för svensk 
industri och export. I ett kort perspektiv är det viktigt att 
den kompetens och infrastruktur som finns i branschen 
inte försvinner, utan tas tillvara när för att stärka och 
utveckla näringen. 

Skogsrelaterade verksamheter påverkas av både globa-
lisering, digitalisering och tjänsternas ökade betydelse 
inom industrin, liksom de konjunkturella svängningarna 
i världsekonomin. 

I det följande pekar vi på några av de viktigaste långsik-
tiga utmaningarna som chefer inom verksamheter som 
både direkt och indirekt arbetar inom skogsnäringen 
berörs av. 

Skogen, råvaran, växer i Sverige och sågverk och pappers- 
bruk förläggs med fördel nära råvaran. Skogsindustrin 
kan till skillnad från till exempel fordonsindustrin inte 
lika enkelt flyttas till länder där produktions- och löne-
kostnaderna är lägre. 

Stolt tradition
Trävarubranschen är djupt rotad i Småland. Närheten till 
råvaran – skogen – har gjort det naturligt för branschen 
att utvecklas här. Flera kända företag och varumärken 
som tillverkar hus och möbler finns i regionen.

Även om tillverkningen idag till största delen sker indu- 
striellt och virket mestadels kommer från Hälsingland, 
så finns kunskapen och traditionerna kvar och går från 
generation till generation. Här finns kompetens att 
producera moderna produkter till framtidens byggande, 
men här görs även fönster i traditionell stil för att bevara 
unika kulturmiljöer. ”Maskiner kan bytas ut, men hant-
verket att skapa kvalitetsprodukter av trä, lever vidare 
hos oss. Det är vi mycket stolta över”, säger Peter Karls-
son, VD på Sunnerbo Fönster.

Skogsindustrin behöver öka sitt  
förädlingsvärde
Den största utmaningen branschen står inför är att ef-
fektivisera tillverkningen och att ta steget till en modern, 
innovativ och kunskapsintensiv bransch. En strategisk 
utmaning för ledarna inom skogsindustrin är att fatta 
beslut som utvecklar produkterna, diversifierar pro-
duktionen och ökar dess förädlingsvärde. Råvarornas 
marknadsvärde i kombination med ett ökat kunnande 
får ett växande mervärde. Behovet av att utveckla nya 
produkter är prioriterat och kräver nya forsknings- och 
utvecklingssatsningar. 

Generellt sett är svensk industri i hög grad beroende av 
tjänster. Varuexporten hänger intimt ihop med den allt 
viktigare tjänsteexporten. Utvecklingen går mot en ökad 
så kallad tjänstefiering. Med det menas att industrin 
både köper och producerar mer tjänster än förr. Men 
även att den säljer och exporterar tjänster i allt högre 
utsträckning och att den baserar intäkterna på tjänster 
i allt högre grad. Tjänstefieringen har främjats av den 
höga utbildningsnivån och att Sverige ligger i framkant 
när det gäller forskning och utveckling. 

När det gäller skogsindustrin har den inte på samma 
sätt som tillverkningsindustrin, varit lika framgångsrik 
med att höja förädlingsgraden. Därmed har det varit 
svårt att skapa ett extra mervärde, i form av sidotjänster, 
för skogens produkter. Produktionen är därför fortfa-
rande i hög grad beroende av externa faktorer som 
kronkurs, arbetskraftskostnader och förstås kostnaderna 
för råvarorna, vilket tvingar branschen att konkurrera 
med priser och inte innovation i första hand. Men det 
finns gott om exempel på företag som nått långt och 
skapat starka framgångsrika varumärken inom skogs-
industrin med nya innovativa produkter av hög kvalitet. 
Dit hör både hygienprodukter, livsmedelsförpackningar 
och avancerade koncept för modulhus av trä. Men den 
utvecklingen behöver fortsätta.

4
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Kvalitetsmedveten vd som satsar  
för framtiden i Nybro

”Utvecklas vi inte, så försvinner vi!” Så säger 
Peter Karlsson VD på Sunnerbo Fönster.  

”Det har varit lågkonjunktur, men när tåget 
vänder så går det snabbt”, konstaterar han. 

Satsar på framtiden
Peter Karlsson går mot strömmen. I en region som drab-
bats hårt av arbetslöshet och företagsnedläggningar 
väljer han att satsa och blicka framåt. Idag leder han 
en koncern med tre företag och ca 100 anställda inom 
trävarubranschen.

De har just investerat nästan 20 miljoner kronor i en 
hypermodern maskin för tillverkningen av fönster och 
fönsterdörrar av trä. Med den nya spjutspetstekniken  
är fabriken en av de modernaste i Norden. 

Framtiden och framgångarna avgörs till stor del av kon-
junkturläget och hur byggmarknaden utvecklas. Försälj-
ningen har sjunkit drastiskt och produktionen minskat 
med en fjärdedel sedan rekordåret 2007. Nu gäller det 
att komma tillbaka. Företaget levererar i första hand 
kvalitetsprodukter till den svenska marknaden. Det är 
inte konkurrens från lågprisländer eller produkter av 
sämre kvalitet som är den största utmaningen. Utan det 
handlar om att byggmarknaden behöver få ett uppsving, 
både vad gäller nybyggnation och renoveringar. 

”Det byggs visserligen i Stockholm och andra 
större städer, men byggandet måste komma 
igång ordentligt för att vi ska märka det i 
efterfrågan”, konstaterar Peter Karlsson. 
Samtidigt råder ingen tvekan om att han är 
säker på att framtiden är ljus. ”Det handlar 
om att bädda för bättre tider och att motivera 
andra. På så sätt skapar vi också nya jobb”, 
säger han målmedvetet.

4



776

chef som får rullar på rälsen vid Stora enso Skoghalls bruk 

Var sjätte vätskeförpackning i världen kommer från Stora 
Enso Skoghalls bruk. Där är Annika Nilsson avdelnings-
chef. Hon har tillsammans med sina 40 medarbetare 
ansvar för de interna transporterna på bruket. Rätt 
leveranser ska komma till rätt plats vid rätt tidpunkt. De 
handlar förstås om att de över 700 000 ton kartong som 
produceras ska komma på rätt räls för vidare transport 
ut över hela världen. Men också att allt ifrån virkestran-
sporter från hela landet och kaffeleveranser till personal-
matsalen ska hamna på rätt ställe. 

När Annika Nilsson beskriver sitt arbete är 
det en sak hon återkommer till, förändrings-
arbetet ”Jag arbetar i en traditionell industri 
och kartong har vi gjort länge. Men vi jobbar 
ständigt med att förändra våra arbetssätt  
för att göra saker bättre och effektivare”,  
säger hon. 

först ut med tjänsteplatta
Annika vet vad hon pratar om. På bruket har alla förare 
för interna transporter, som första yrkeskategori, just 
fått en egen läsplatta som arbetsverktyg. Tidigare 
ropade en transportledare ut uppdragen via kommunika-
tionsradio till förarna. 

Nu får de uppdragen på sina läsplattor direkt från 
beställarna. Förarna markerar i systemet de uppdrag de 
tar sig an. Ny teknik tar bort dubbelarbete och minskar 
risken för misstag i produktionen vilket gynnar alla. 

”Som chef måste jag göra medarbetarna del-
aktiga i ett sånt här förändringsarbete för  
att det ska lyckas. Nu ser vi att läsplattorna 
har lett till bättre samarbete mellan förarna,  
ökat ansvar och en djupare gruppkänsla”,  
säger Annika Nilsson. 

Systemet har utvecklats av ett lokalt it-företag i Värm-
land och visar hur skogsindustrin är viktig för jobben 
långt utanför den egna branschen. 

från Skoghall till Madrid och  
Shanghai utan att byta arbetsgivare
Hela 85 procent av de varor som Annika Nilsson och 
hennes medarbetare skickar vidare för transport går till 
utlandet. Stora Enso har 29 000 anställda över hela värl-
den. Hon tycker att det är en stor fördel att arbeta i en 
global koncern. Det öppnar möjligheter till utbyten och 
jobb i andra länder. Själv har hon tjänstgjort i Madrid 
och Shanghai utan att behöva byta arbetsgivare. Den 
stora behållningen av att arbeta utomlands var insikten 
om kommunikationens betydelse. Även om hon är van 
med engelska som arbetsspråk och lärde sig spanska 
under sin tid i Spanien menar hon att kommunikation 
också handlar om helt andra saker. ”Den insikten bär  
jag med mig i mitt ledarskap”, menar Annika Nilsson. 
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en revolution för innovation 
Sveriges framtid som skogsnation avgörs i hög grad 
av hur väl vi lyckas utveckla och kommersialisera ny 
kunskap och nya produkter inom skogsnäringen. Att se 
till att branschen ligger i framkant inom forskning och 
utveckling är en strategisk utmaning för ledarna inom 
skogsnäringen. Det handlar inte om ett, utan många 
forskningsområden. 

Genom växtförädling går det att få fram mer snabb- 
växande, tåliga träd vars egenskaper är anpassade för 
sitt användningsområde. Annan forskning är inriktad  
på materialteknik och fokuserar på kvalitet och egen-
skaper hos det papper och trävaror som utgör de färdiga 
produkterna. Det är en allt mer avancerad forskning 
som spänner mellan nano- och makronivå. Eftersom det 
ibland annat fordonsindustrin efterfrågas mer återvin-
ningsbart material bedrivs forskning om hur cellulosa-
baserat material kan användas i biltillverkningen. Annan 
forskning syftar till att förbättra förpackningsindustrins 
möjligheter att öka den återvinningsbara delen av för-
packningar. Inom trähusindustrin pågår en utveckling 
av nya sätt att konstruera byggnader för att minska 
energianvändningen och ta tillvara trämaterialets goda 
egenskaper för en sund inomhusmiljö. 

framtidens papper och cellulosa- 
produkter
Mycket talar för att skogens produkter kommer att spela 
en stor roll även i framtiden, men på andra sätt än idag. 
Att minska utsläppen av koldioxid är nödvändigt i kam-
pen mot klimatförändringarna. De fossila bränslena kol, 
gas och olja behöver ersättas med förnybara material 
som delvis kommer från skogen. Men även produktionen 
av oljebaserade plastprodukter kan ersättas av cellulosa 
som råvara. En annan utveckling som kan väntas få stor 

betydelse i det digitaliserade samhället är så kallade 
interaktiva papper som både kan bära och kommunicera 
information. År 2000 gick Nobelpriset i kemi till en fors-
kare som genom ett misstag i laboratoriet kunde kon-
statera att plast kan leda ström. Det var startpunkten för 
utvecklingen av nya tryckta elektroniska material som 
skapar helt nya möjligheter för den grafiska industrin. 

Det finns ingen anledning att tro att världen är på väg 
mot ett papperslöst samhälle. Tvärtom kommer papper 
och produkter från skogen, i olika mer och mindre avan-
cerade former, att ha stor betydelse även i framtiden.  
Bostadsbristen är i framförallt de större städerna stor 
och Boverket uppskattar att det kommer att behöva 
byggas runt 40 000 nya bostäder i Sverige per år de 
kommande åren för att tillgodose behoven. 

Det innebär att Sveriges skogsnäring har anledning att 
se ljust på framtiden. För chefer inom inom de skogliga 
näringarna finns stora utmaningar att ta sig an för att ta 
skogsindustrin in i framtiden. 

Skogen och miljön
Hoten från klimatförändringarna har satt världens sko-
gar i fokus. Växande skog bidrar till att lindra växthus-
effekten eftersom de binder koldioxid. Samtidigt finns  
en stor potential för skogen som energikälla. Biobränslen 
produceras i skogsindustrins olika processer. 

Sverige arbetar för att bli oberoende av fossila bränslen 
vid mitten av århundradet. Målet är att hälften av energi- 
produktionen ska komma från förnybara energikällor se-
nast 2020. Redan idag används biobränslen från skogen 
för att producera el och fjärrvärme till de kommunala 
näten. Forskning pågår om hur bränslen för både bilar, 
lastbilar och fartyg kan utvinnas ur skogsprodukter. Den 

utMANINGAR föR fRAMtIdeN   
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stora utmaningen ligger i att utveckla tillräckligt energi-
effektiva produkter som kan konkurrera med bensin 
och diesel och fungerar minst lika bra som de förnybara 
bränslen som kommer från raps, majs och sockerrör. 

Skogen spelar också stor roll för friluftsliv och rekreation. 
Skogen är rik på biologisk mångfald och skogsbruket 
måste också bedrivas på ett sätt som inte utarmar den 
rika artrikedomen i skogen. Ett hållbart skogsbruk är 
viktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
Att förena målen om produktion och miljöhänsyn är en 
viktig del i ledarskapet för chefer inom skogen branscher. 
Efterfrågan på certifierade skogsprodukter ökar och de 
frivilliga certifieringssystemen för skogsbruket är ett 
viktigt sätt för att kvalitetssäkra ett hållbart skogsbruk. 

Lön för resultat 
För att den svenska industrin ska vara konkurrenskraftig 
bör arbetskraftskostnaderna kopplas till företagens eko-
nomiska förutsättningar och utveckling. Lönesättningen 
bör utformas så att den blir en drivkraft för utveckling 
av företagen. Lönesättningen stimulerar därigenom 
produktivitetsökning och ökad konkurrenskraft. Detta är 
i förlängningen viktigt så att jobben inom branschen inte 
tappar i attraktionskraft och det blir problem med att 
attrahera rätt kompetens. 

Chefer spelar en nyckelroll inom branschen. För Ledarna, 
som företräder cheferna inom skogsbruket samt skogs- 
och träindustrin är det avgörande att goda insatser 
avspeglas i lönen. För att attrahera, behålla och utveckla 
chefen ska lönen sättas utifrån vad chefskapet verkligen 
innebär. Chefer ska i förhållande till sin chefsroll och 

dess marknads-påverkan premieras för sina prestationer 
och resultat. Varje chef ska veta vad som påverkar den 
egna löneutvecklingen. 

Detta är fundamentet i Ledarnas syn och arbete med löne- 
bildningsfrågor, nu liksom när det första Ledaravtalet 
tecknades år 1993. Bra ledarskap är lönsamt ledarskap 
för både medarbetare, chefer och arbetsgivare.

Olika bakgrund stärker ledarskapet
På samma sätt är det viktigt att både kvinnor och män 
finns på alla nivåer. När det gäller högre chefspositioner 
och bolagsstyrelser innebär brist på mångfald och jäm- 
ställdhet risk för sämre lönsamhet. Det är en viktig  
ledarskapsfråga att bryta dessa mönster. Inte minst för 
att attrahera de allra mest kompetenta medarbetarna.

Mångfald för att säkra framtidens 
chefsförsörjning
För att säkra framtidens ledarförsörjning och få de mest 
lämpade att axla chefsrollen, behöver chefer rekryteras 
ur alla grupper i samhället. Mångfald är en viktig fråga 
och i ledarskapet ingår det att arbeta för att personer 
med olika bakgrund rekryteras. 

Det kräver också att vi kommer till rätta med den stora 
snedfördelningen mellan könen när det gäller chefs- 
jobben. Mångfald gör helt enkelt branschen mer kom-
petent, kreativ och konkurrenskraftig. Som ett verktyg 
i arbetet för en jämställd arbetsmarknad förespråkar 
Ledarna kvotering till börsbolagens bolagsstyrelser.
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1. Kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en 
tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat 
att fatta beslut och få den information som krävs för 
uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är 
oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämning-
ar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder 
fel i synen på den viktiga rollen.

Kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2. tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/
ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i 
jobbet. 

var tydlig med förväntningar och skapa samsyn
kring uppdraget. 

3. Mandat och befogenheter 
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten
för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter 
att förändra t ex arbetsorganisationen. 

Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksam-
heten. Ge chefen tillräckliga personella och ekono-
miska resurser.

4. Ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera
inom normal arbetstid för att möjliggöra
balans mellan arbete och privatliv. Inte minst
för att attrahera unga chefer och skapa en
jämn könsfördelning.

Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner
på arbetsplatsen.

5. Rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt
att sköta chefsuppdraget på ett professionellt
sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra
konstruktiva utvecklings- och lönesamtal,
att lära känna alla medarbetare och att ha en
inblick i den dagliga verksamheten.

Begränsa antalet medarbetare per chef.

6. Stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som bespa-
ringar eller omorganisationer måste konsekvenserna av 
uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som 
händer efteråt. 

Backa upp chefen i utsatta lägen.

7. utvecklingssamtal – också för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. 
Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska inne-
hållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla 
detta.

håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. Karriärutveckling – en naturlig del 
av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska ar-
betsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verk-
samheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, 
ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga
potentiella ledare.

erbjud chefen möjlighet till individuell karriärpla-
nering.

9. Lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare 
och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, 
initiativ och engagemang och veta vad som påverkar
den egna löneutvecklingen.

Ge bra chefer bra lön.

10.utvärderas i rollen som ledare  
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå
från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl
chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar
och befogenheter eller hanterat konflikter.

Belöna chefer som skapar resultat genom gott
ledarskap.

BILAGA: 
LedARNAS 10 föRutSÄttNINGAR föR LedARSKAp



10 11

frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Leif Nordin, branschansvarig inom 
Skogliga näringar, Ledarna. 

E-post: leif.nordin@ledarna.se

Skogliga näringar ur ett chefsperspektiv © Ledarna 2014

Sveriges Skogstjänste-
mannaförening, SSf
Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är 
branschföreningen för chefer och andra i ledande 
ställning inom skogsbruket och närliggande verk-
samhetsområden.

SSF bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed 
de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Fören-
ingen anslöt sig till Ledarna 1942 och har cirka  
1 300 medlemmar.

Ledarna Skogs- och 
träindustrin
Ledarna Skogs- och Träindustrin är en förening för 
bransch- och avtalsbevakning inom delbranscherna 
massa/papper, sågverk, trä/möbel och stoppmöbel. 
Vi arbetar för hållbart ledarskap.

Vår förening följer vad som händer i branschen och 
försöker påverka utvecklingen av chefsrollen i en 
riktning som gynnar våra medlemmar. Detta gör vi 
genom att arbeta med våra avtal i våra branscher 
och ett långsiktigt hållbart ledarskap. 



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 90 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


