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Gemensamt naturvetenskapligt basår vid SLU 

Förslag  

att UN utreder frågan om gemensamt naturvetenskapligt basår på SLU med intag 

på flera orter för att bredda rekryteringsbasen och få flera sökande till program med 

få sökande.  

Bakgrund - Basår 

Förkunskapsgivande förutbildning, så kallat basår, syftar till att ge särskild 

behörighet för högskolestudier. Utbildningen är på gymnasienivå, och högskolan 

får ge sådan utbildning bara under vissa förutsättningar: det ska vara brist på 

sökande och finnas ett behov på arbetsmarknaden. Båda dessa ska föreligga 

samtidigt. Enligt förordningen som reglerar basåren (2007:432) ska studenterna 

antas till påföljande högskoleutbildning samtidigt som de antas till basåret. Denna 

platsgaranti gäller under förutsättning att studenten blir godkänd på basåret och 

endast till det antagningsår som platsgarantin avser.  

 

SLU har sedan ett antal år basår för skogliga utbildningar; skogligt basår som ger 

behörighet för skogsmästarprogrammet (SMP; 180 hp) och ett naturvetenskapligt 

basår som ger behörighet för jägmästarprogrammet (JMP; 300 hp).  

Skogligt basår har varit viktigt för att fylla platserna på och bredda rekryteringen 

till SMP.  I samband med att antalet platser på skogliga basår reducerades från 32 

till 16 platser gjorde SLU 2014 en utvärdering av skogliga basår (bilaga 1 samt 

svar till regeringen SLU.ua.2014.1.1.1-2512). Det naturvetenskapliga basåret 

beskrivs mera utförligt nedan. 

Naturvetenskapligt basår  

Naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet (UMU) har under flera år erbjudit 

fem platser med platsgaranti till JMP utan kostnad för SLU. Från och med läsåret 

2016/17 ändras förutsättningarna och Umeå universitet önskar ersättning för dessa 
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platser vilket också innebär att SLU själva kan ange antal platser. Studenter som 

läser vid basåret utgör en del i breddad rekrytering till JMP och bidrar till att öka 

andelen sökande med annan bakgrund, så kallade karriärbytare till programmet.  

I juli 2015 äskade PN-S om resurser från UN för 5 platser på naturvetenskapligt 

basår vid UMU (insänt VD beslut). Vid UN:s möte den 25 augusti 2015 

diskuterades basår och UN begärde in kompletterande uppgifter från PN-S. 

Därefter har rektor beslutat att finansiera 10 basårs platser vid UMU för läsåren 

16/17 och 17/18. Då finansieringen av basår för JMP för de närmaste åren är klar 

blir fokus mera på en långsiktig lösning för en breddad rekrytering till program 

med lågt söktryck.  

Som en del i arbetet med breddad rekrytering har bl.a. basårens betydelse tagits 

upp vid flera tillfällen tex i ”Långsiktig dimensionering och utbud av skogliga 

utbildningar” (svar till UN december 2015) och i utvärdering av skogliga basår 

(bilaga 1). PN-S föreslog i ett svar till UN:s marsmöte (insänt till UN 7/3-16) att 

SLU inrättar ett gemensamt naturvetenskapligt basår med intag på flera orter. Detta 

kan ge platsgaranti till något av SLU:s program som har lågt söktryck och en 

efterfrågan på arbetsmarknaden. Förslaget beskrivs mera utförligt i detta underlag. 

Bakgrund – basår för jägmästare 

För perioden 2009 till 2015 har UMU erbjudit 5 platser på naturvetenskapligt basår 

med platsgaranti till JMP vid SLU. Söktrycket till dessa basårsplatser har varit högt 

med i snitt nästan 9 förstahandssökande per plats (tabell 1A; www.uhr.se). Ett visst 

överintag har gjorts och i snitt har 6 studenter per år antagits till basåret. Av de 35 

studenter som är registrerade på basår under perioden 2009-2014 gick 66% (23 

stycken) igenom programmet med godkänt resultat. 

 

Tabell 1A. Sökande och antagna till samt registrerade och godkända på basår för 

jägmästarprogrammet vid Umeå universitet. 

Basår UMU  

 Sökande Urval 2 Registrerade  

Intag: 

Totalt 

sökande 

1:a 

hands-

sökande 

Antal 

antagna reserver Antal 

Antal 

godkända  

HT15 191 47 6 55 5* --  

HT14 177 51 5 65 5 1  

HT13 134 42 5 62 4 3  

HT12 109 43 6 44 6 6  

HT11 75 31 5 24 5 3  

HT10 108 49 7 29 7 5  

HT09 87 43 7 30 8 5  

Sum:     35 23  
  *HT15 ingår inte i summeringen 

  

http://www.uhr.se/
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Tabell 1B. Antagna till jägmästarprogrammet. 

Jägmästarprogrammet  

 Urval 2 Aktiva termin 2 

Intag: 

Antal 

antagna 

Varav 

DA
1
 Antal DA 

Andel (%) som tagit 

sin garantiplats och 

är kvar termin 2
2 
 

HT15 76 1 1 100  

HT14 95 3 3 100  

HT13 95 4 4 67 

HT12 92 2 2 67 

HT11 91 5 5 100 

HT10 92 5 5 100 

   Sum: 20 Medel: 87% 
1 
DA – Direkt antagna - studenter med platsgaranti från basår. 

2 
Baserat på antal godkända från basår-JMP vid UMU läsåret före antagning till JMP.  

 

 

Av de 23 studenter som blev godkända på basår vid UMU har 87 % nyttjat sin 

garantiplats och påbörjat studier på JMP och är fortfarande aktiva studenter på 

programmets andra termin (tabell 1B). Två av de studenter som inte blev godkända 

på basåret inom ett år har senare gjort färdigt basåret samt sökt och börjat på JMP. 

Två studenter har efter basåret valt andra SLU program än JMP (agronom och 

kandidat biologi och miljö). 

Uppföljningen av vilken förutbildning etablerade studenter på JMP (aktiva på 

termin två) för åren 2010-2015 har, visar att minst 14 % av studenterna har 

kompletterat sin gymnasieutbildning s.k. karriärbytare och minst 45 % av 

studenterna är antagna med betyg från naturvetenskaplig gymnasieutbildning 

(tabell 2). För resterande 41 % av studenterna (grön i tabell 2) är det inte möjligt att 

utläsa om de har kompletterat för att bli behöriga varför denna grupp bör 

analyseras vidare avseende förutbildning. Fullständiga uppgifter finns i 

antagningssystemen men är i dagsläget svåra att få ut på ett rationellt sätt utan allt 

för mycket manuellt arbete. Utveckling av en sådan rapportfunktion pågår vid 

UHR och antagningen. En preliminär studie av studenter som sökte JMP 2013 och 

2014 med data från rapportfunktionen visar att 25-50 % av de som antagits via 

högskoleprovet har kompletterat sin gymnasieutbildning för att uppnå behörighet. 

Beräknat på hela årskullar innebär det att 32 % av studenterna som påbörjade JMP 

2013 och 23 % av de som började 2014 har kompletterat sin gymnasieytbildning 

för att bli behöriga. Om dessa preliminära resultat visar sig vara generella för JMP, 

och kanske även andra SLU program, pekar det tydligt på vikten av 

förkunskapsgivande förutbildningar för att höja söktrycket till SLU program med 

lågt söktryck. 
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Tabell 2. Antagningsgrupper för studenter som påbörjat och är kvar andra terminen på jägmästarprogrammet. 

  BF 

Direkt 

behörig 

 (BI; 

BIEX) 

Andel 

direkt 

behöriga Komplette

ring (BII)  DA 

Andel med 

komplett-

ering 

HP
1
 SA/EA 

Övrigt 

(BG 07-

09) & 

okänt 

Andel 

osäkra 

Totalt 

antal stud 

kull 15 1 27 47,5 8 1 15,3 19 3   37,3 59 

kull 14 

 

35 47,9 7 3 13,7 28     38,4 73 

kull 13 1 30 37,8 6 4 12,2 32   9 50,0 82 

kull 12 

 

40 49,4 5 2 8,6 32   2 42,0 81 

kull 11 

 

38 41,8 11 5 17,6 37     40,7 91 

kull 10 

 

41 44,6 8 7 16,3 36     39,1 92 

kull 09 1 

 

1,1   5 5,4 35   51 93,5 92 

kull 08 1 

 

1,1   3 3,3 35   51 95,6 90 

kull 07 1   1,2   8 9,5 30   45 89,3 84 

Medel   44,8 %   13,9 %    41,2 %  
2010 ändrades antagningsgrupperna, BG delades upp i BI och BII; 2014 delades BI till två grupper BI och BIEX. Kull 2007-2009 ingår därför inte i statistiken då 

antagningsgrupperna avviker från den nyare indelningen. 
1
HP – Högskoleprovet; här ingår även de med arbetslivserfarenhet fram till 2007.  

Röda: Antagna på betyg (BF- folkhögskola; BI och BIEX – gymnasiebetyg).  

Blåa: Antagna som har kompletterat sin gymnasieutbildning (BII har kompletterat gymnasiebetyg; DA – direkt antagna = basår).  

Gröna: Antagna i kvotgrupp HP, SA-sen anmälan, EA-efter anmälan, och okänd kan innehålla studenter med kompletteringar.  

I den blå gruppen är alla karriärbytare och i den gröna gruppen är en viss andel karriärbytare men okänt hur stor den andelen är.
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Gemensamt basår 

Utifrån analysen av JMP framgår att en betydande andel av studenterna tillhör 

gruppen karriärbytare.  Förkunskapsgivande förutbildning är en viktig ingång till 

JMP och sannolikt även till många andra SLU utbildningar. UN bör utreda 

möjligheterna att inrätta ett gemensamt naturvetenskapligt basår på huvudorterna 

Alnarp, Uppsala och Umeå. Det skulle öka möjligheterna för karriärbytare att söka 

SLU program och därmed bredda och öka rekryteringen till program med få 

sökande. På varje ort bör platser finnas till alla SLU program med lågt söktryck för 

att utöka det geografiska upptagningsområdet. Programmet ska förutom att ge de 

naturvetenskapliga förkunskaperna (motsvarande områdesbehörighet A11(14)) 

även ha en tydlig inriktning mot de areella näringarna så att studenterna får ännu 

bättre förutsättningar inför start på förvalt SLU program med platsgaranti.  

PN-S anser att nedanstående frågor bör utredas rörande förutsättningar och 

utformningen av ett gemensamt basår: 

 Hur är de ekonomiska förutsättningarna för att driva basår i egen regi? En 

utförlig analys av ekonomin vid olika alternativ för basår bör genomföras. 

Vilka ekonomiska konsekvenser får inrättandet av basår för övriga SLU 

utbildningar? 

 Har SLU tillgänglig lärarkapacitet för att ge basår? 

 Är drift i egen regi det bästa alternativet eller bör tjänsten köpas av andra 

aktörer tex lokala gymnasieskolor. Vad är styrkan med att ha 

basårsstudenter på ett SLU campus?  

 Om basår köps från andra aktörer vilka möjligheter finns att ge basår på 

ytterligare orter? Är det optimalt att sprida basår på alltför många aktörer 

eller orter?  

 Är det möjligt att ge ett gemensamt basår för flera program med lågt 

söktryck istället för ett basår per program? Tillåter regelverket att basåret 

utformas så att studenterna söker ett basår med platsgaranti till något av 

SLUs program med lågt söktryck och att studenten får möjlighet att välja i 

slutet av basåret? Vad är för- och nackdelar med ett gemensamt basår för 

flera program?  

 Hur många platser på förkunskapsgivande förutbildningar (basår) behövs 

för olika program vid SLU? 

 Hur kan vi tillgodose studentinflytandet om vi anlitar andra aktörer? 

Rekrytering  

Behovet av att arbeta med rekrytering som både är breddad och generell visas 

tydligt i den analys av långsiktig dimensionering av skoglig utbildning som PN-S 

nyss genomfört och som lämnats in till UN som underlag för beslut om 

dimensionering och programutbud.  
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Under perioden 2002 till 2009 låg söktrycket till JMP i genomsnitt på 1,6 behöriga 

förstahandssökande per utbildningsplats. Från 2010 har antalet förstahandssökande 

till JMP gradvis minskat och landade på 1,2 för 2015. Baserat på tidigare års 

erfarenhet med antagning till programmet behövs det minst 120 behöriga 

förstahandssökande (1.5 per plats) för att fylla JMP och undvika större avhopp 

under det första året. För åren 2013-2014 har i princip alla förstahandssökande 

kallats till upprop vilket lett till att programmet precis fyllt de 80 platserna med 

nybörjarstudenter. De som startade 2013 var efter ett år ca 70 stycken kvar på 

programmet och de som startade 2014 är endast ca 60 stycken kvar. Till intaget 

hösten 2015 fanns endast 95 förstahandssökande och lite drygt 60 studenter 

påbörjade programmet. För vårterminen 2016 är det 59 studenter registrerade på 

jägmästarprogrammet.  

För skogsmästarprogrammet (SMP) är problematiken densamma. Med hjälp av 

skogligt basår har programmet hittills fyllt sina platser. Inför antagningen 2015 

utgjorde 32 studenter från skogligt basår en del av studentunderlaget till SMP. 

Totalt antogs 54 studenter (urval 2) inklusive basårsstudenterna till programmet 

och 12 studenter fanns på reservlistan. Då antalet basårsplatser på skogligt basår 

halverats finns inför antagningen 2016 endast 16 basårsstudenter med platsgaranti 

till SMP. Om söktrycket till programmet är samma som för 2015 så kommer det 

inte att finnas tillräckligt med studenter för att fylla SMP.  

Basår, både skogligt och naturvetenskapligt, är en viktig rekryteringsinsats som 

både ökar studentunderlaget och breddar rekryteringen till nya grupper av 

studenter.  

Slutsats 

Ett naturvetenskapligt basår med intag på flera orter skulle öka möjligheterna att 

fylla SLU program med lågt söktryck. Studentunderlaget till dessa program skulle 

öka betydligt om studenter ges möjlighet att komplettera sin gymnasieutbildning 

för att uppnå naturvetenskaplig behörighet. Den stora gruppen karriärbytare som 

idag inte kan söka till många av SLU:s program skulle då bli behöriga att söka 

dessa program. Efterfrågan av skogligt utbildad arbetskraft i samhället är stor och 

andelen arbetslösa skogsakademiker är låg. Dagens dimensionering av skogliga 

utbildningsplatser anses hålla rätt nivå för att brist inte ska uppstå på 

arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att de skogliga programmen fyller sina 

platser. 

 

Bilaga 1: Behovet av skogligt basår.  
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BEHOVET AV SKOGLIGA BASÅR 
Sedan 2005 har SLU haft öronmärkta medel från departementet för 16 platser på 
ett skogligt basår som förlagts till Jällagymnasiet utanför Uppsala. (Under tre år 
finansierade dessutom skogsfakulteten ytterligare åtta platser.) Det skogliga 
basåret har gett en garanterad plats på Skogsmästarprogrammet.  År 2011 erhöll 
SLU medel för ytterligare 16 platser (alltså totalt 32), som förlades till södra 
Sverige (Värnamo). Medel för detta basår beviljades för tre intag läsåren 2012/13, 
2013/14 samt 2014/15 medan de medel som ges för det ursprungliga basåret inte 
är tidsbegränsat (personligt meddelande, Catharina Stenborg Blom, 2014-05-07).  

I SLU:s regleringsbrev för 2014 anges att universitetet får 4 092 000 kr för att 
anordna basår med minst 32 platser, dvs. ca 128 kkr per utbildningsplats. En 
muntlig garanti har också getts från departementet för att de studenter som antas 
ht 2014 även kommer att få finansiering i Värnamo vt 2015. Frågan är vad som 
kommer att hända med det sydligt förlagda basåret efter kommande läsår.  
Dessutom stundar ett val som kan påverka situationen. 

Förordningstext om basår/förutbildning 
I förordningstexten gällande basår (förordning 2007:432) står att statliga 
universitet och högskolor får anordna ”förutbildning i rekryteringsfrämjande 
syfte”. Vidare anges i 3 § att: 

3 § Förutbildningen får omfatta högst ett år. Utbildningen får erbjudas i 
anslutning till alla utbildningsprogram som börjar på grundnivå och som vänder 
sig till nybörjare, om det finns brist på behöriga sökande och det finns ett behov 
på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft. 

Beträffande hur många som kan antas från basåret till programmet uppger 
Antagningsenheten på SLU (Fredrik Pettersson) att följande gäller: 

13 § Vid urval till en utbildning ska platserna fördelas med  
1. minst en tredjedel på grundval av betyg, 
2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och 
3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda 
urvalsgrunderna 

Enligt Fredrik Pettersson på antagningsenheten antas studenterna från basåret i 
grupp 3 ovan och får alltså enligt den tolkning som normalt görs på lärosätena 

 
Skogsmästarskolan Telefon: Mejladress: 
Box 43 0222-349 60 (direkt) Staffan.Stenhag@slu.se 
739 21 SKINNSKATTEBERG 0222-349 50 (växel)  
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.htm%23K7P23


 
 

vara maximalt 1/3. Samtidigt säger Fredrik att det går att söka dispens från detta 
krav. Det är UHR som lämnar tillstånd och mer om detta finns på följande länk 
(http://www.uhr.se/sv/Studier-och-antagning/Antagning-till-
hogskolan/Alternativt-urval/). 

De invändningar som förts fram internt inom SLU mot det skogliga basåret är att 
SMP i dagsläget inte uppfyller villkoret gällande ”brist på behöriga sökande”. Vid 
ansökningen till ht 2014 fanns 117 förstahandssökande till SMP. Av dessa var 81 st 
behöriga och 30 av dessa kom från basåren. Utan basåren skulle det alltså då 
finnas 51 behöriga sökande till 50 platser (1,0 sökande/plats). Vartannat år antas 
även 25 skogstekniker till Gammelkroppa skogsskola med samma 
behörighetskrav. En del av dessa studenter antas också från basåren, så alla 
basårselever kommer inte till SLU. 

På en direkt fråga till UKÄ om vad som ska anses som ”brist på behöriga sökande” 
så svarar juristen där att detta, henne veterligt, inte är reglerat och att det bör 
anses vara en urvalsfråga som SLU beslutar om. Hon uppger vidare att 
”urvalsfrågor inte går att överklaga till överklagandenämnden för högskolan” 
vilket gör att frågan i mångt och mycket blir en SLU-angelägenhet (personligt 
meddelande, Caroline Cruz, 2014-05-14).  

Rekryteringsbas till SMP 
Traditionellt har rekryteringsbasen till SMP utgjorts av studenter som gått 
Naturbruksprogrammet med inriktning skog och som efter detta skaffat sig 
relevant praktik genom att arbeta ett antal år i skogen. Under en följd av år har 
gruppen ungdomar med denna bakgrund minskat. Parallellt har mekaniseringen 
av skogsbruket lett till att adekvat skoglig praktik blivit allt svårare att få.  

Det skogliga basåret består av en termin skogliga gymnasiekurser som ges på 
Naturbruksprogrammet samt en termin praktik ute på skogsföretag. Från 
skogsbranschen har uttalats ett starkt stöd för att basåren ska behållas, eftersom 
den praktiska anknytning dessa ger är viktig för anställningsbarheten. Detta 
framkommer nu senast i en skrivelse från skogsbranschen till Landsbygds-
departementet (2014-05-09) där man betonar behovet av de skogliga basåren (se 
bilaga 1).  

Efter beslut av regeringen gäller sedan antagningen ht 2011 att Naturbruks-
programmet inte längre per automatik ska ge högskolebehörighet. Senare har 
dock beslutats att alla elever ska ha möjlighet att inom programmets individuella 
val kunna läsa in grundläggande högskolebehörighet. För SMP gäller dock 
ytterligare ett krav om minst godkänt betyg i Matematik 2, vilket gör att eleverna 
måste läsa in 100 poäng utöver ordinarie studieplan för att nå behörighet till SMP. 
De första elever som studerat på gymnasiet enligt denna nya ordning gick ut nu till 
sommaren 2014. Andelen av samtliga nybörjarelever i den svenska 
gymnasieskolan som väljer ett yrkesprogram har totalt sett minskat från 35 till 28 
procent mellan åren 2007 och 2012 enligt Skolverkets statistik. Båda dessa 

 
2 
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förändringar – att eleverna måste läsa en utökad studieplan för att bli behöriga 
och att antalet studenter till yrkesprogrammen dalar – bidrar till att sökandebasen 
för SMP minskar. 

Under ett antal år har skogsutbildning i regi av Yrkeshögskolan (YH) funnits och 
några av dessa utbildningar har också gett behörighet till SMP i och med att de 
innehållit de skogliga gymnasiekurser som ligger i naturbruksprogrammen. YH-
myndigheten har dock det senaste året ändrat sin praxis på så sätt att kurserna 
där ska vara postgymnasiala och alltså inte längre får innehålla kurser från 
gymnasienivå. Vid senaste ansökningsomgången till YH-myndigheten var det 
följaktligen inte någon av dessa utbildningar som fick några pengar för att driva 
verksamheten vidare (personligt meddelande Börje Börjesson, 2014-08-25). 

Sammantaget innebär detta att rekryteringsbasen till SMP tydligt kommer att 
minska de närmaste åren. Ytterligare att beakta är de demografiska förändringar 
där gruppen ungdomar 19 – 24 år prognosticeras minska med ca 125 000 (-16 %) 
fram till år 2020 (figur 1). Dras de skogliga basåren in så talar alltså mycket för att 
det kommer att bli svårt att fylla platserna på SMP.  

 

Figur 1. Antal personer 19 – 24 år, 31 december respektive år (prognos SCB, 2014-08-11, 
länk: www.scb.se (Statistikdatabasen, Befolkning, Befolkningsframskrivningar, Aktuella 
prognoser). 
 

Fredrik Pettersson vid antagningsenheten har tagit fram följande statistik 
beträffande sökande till SMP och där kan man tydligt se att antalet reserver vid 
kursstart historiskt varit få till programmet (tabell 1). Basåren har varit 
räddningen. 
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Tabell 1. DA: Direktantagna från basår. Antagna B/H: De som antogs via betyg eller 
högskoleprov. Reservplacerade: Antalet individer som reservplacerats. Varje individ kan 
finnas i flera urvalsgrupper. Samtliga reservplacerade är behöriga. (Källa 2007 - 2013: 
Fredrik Pettersson, SLU, Källa 2014: Maria Sterner). 

 

Antagna  
DA 

Antagna  
B/H 

Reserv- 
placerade 

% från  
basår 

2014 28 26 26 52 
2013 29 23 25 56 
2012 22 35 21 39 
2011 18 43 11 30 
2010 22 37 0 37 
2009 13 37 1 26 
2008 11 37 0 23 
2007 14 34 2 29 

Utredning om högskolebehörighet för yrkesprogram 
I ”Skolverkets rapport om arbetet i de nationella programråden 
(U2013/3744/GV)." uttrycks oro för att det är så få elever som söker till 
yrkesprogram i förhållande till arbetsmarknadens behov. En särskild utredning har 
därför initierats. Utredaren ska komma med sitt betänkande den 30 september 
2014. I direktiven står bl.a. att utredaren ska: 

• analysera och lämna förslag på hur utbudet av gymnasial yrkesutbildning 
kan utvecklas för att utgöra ett intressant studiealternativ för elever som 
annars väljer ett högskoleförberedande program utan att fortsätta till högre 
utbildning,  
 
• undersöka om det inom vissa yrkesområden finns behov av att erbjuda 
elever större möjligheter att även läsa in särskild behörighet till högre 
utbildning, och om så är fallet, lämna förslag på hur detta kan bli möjligt,  

 
(Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/83/28/a9ed768f.pdf) 

Helt oavsett vad som framöver beslutas med anledning av utredningen så 
kommer ledtiden vara lång innan detta kan påverka underlaget till SMP positivt. 
De första studenter som inte får allmän högskolebehörighet gick ut vt 2014. 
Mycket talar alltså för att de sökande kommer att minska i denna grupp redan till 
antagningen 2015. Även om regeringen nu omprövar Naturbruksprogrammets 
högskolebehörighet så kommer det att ta minst fyra år innan detta slår igenom så 
att de får behörighet till högskolan. 

Eftersom institutionen Skogsmästarskolan är så beroende av GU-medel och 
dessutom anslagen för GU under många år i reala termer varit fallande, innebär 
hotet om att inte kunna fylla SMP i förlängningen att hela verksamheten på 
institutionen är hotad. 
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Breddad rekrytering – genusperspektiv  
Det bör också konstateras att basåren ger en chans till breddad rekrytering. När 
pengarna för ett andra basår beviljades var genusperspektivet ett mycket tungt 
vägande argument. Vid antagningen 2013 kom endast 1 av totalt 9 kvinnor  
(11 %) via Naturbruksprogram in på SMP. Det innebär att om andra 
behörighetsgivande vägar in på programmet stängs (dvs. basår och YH) så 
kommer andelen kvinnor på SMP med stor säkerhet att minska drastiskt.  

Åren innan basåren infördes låg andelen kvinnor på programmet stadigt mellan 5 
och 10 procent av antalet platser. Under de senaste åren har andelen – främst 
tack vare basåren – legat mellan 15 och 25 procent. Vid antagningen 2013 var 
andelen kvinnor 17 procent och vid antagningen i år (2014) 24 procent.  

SWOT-analys av skogligt basår för SMP 
 

 
 

Goda faktorer för verksamheten om 
skogligt basår finns kvar 
 

Skadliga faktorer för verksamheten 
om skogligt basår tas bort 

Interna 
egenskaper 

Styrkor 
• Kunskapsmässigt mer homogen 

studentgrupp. 

• Goda skogliga förkunskaper 

• Inte enbart teoretiska 
förkunskaper utan även praktiska. 

• Ger möjlighet för exv. studenter 
från samhällsprogrammet på 
gymnasiet att läsa skog på 
högskolenivå. Kompletterar 
därmed på ett bra sätt 
målgruppen för JMP. 

 

Svagheter 
• Fyller inte programmet.  

• Skogsmästarskolan får 
ekonomiska problem. 

• Genusperspektivet; SMP blir 
alltför mansdominerat. 

• Tvingas ändra förkunskaper till 
SMP med försämrad 
yrkeskompetens som konsekvens. 

Externa 
egenskaper 

Möjligheter 
• Breddad rekrytering m.a.p. kön. 

• Breddad rekrytering m.a.p. ålder. 

• Breddad rekrytering m.a.p. 
gymnasiebakgrund. 

• Spridning av kunskap om SMP 
över landet med basår i olika 
landsdelar.  

• Tillgodoser södra Sveriges behov 
av arbetskraft och bidrar till att 
marknadsföra utbildningen över 
hela Sverige. 

 

Hot 
• Få utexaminerade från 

Naturbruksprogram med skoglig 
inriktning. 

• Generellt minskat elevunderlag 
nationellt. 

• Skogsbranschen tappar 
kompetens och blir mindre nöjda 
med de utbildade än idag. 

• Andra utbildningsaktörer träder 
in, t ex Linnéuniversitet. Detta kan 
även bli en allvarlig konkurrent till 
JMP, särskilt om skogsnäringen 
väljer att satsa där istället för på 
SLU. 
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Ytterligare synpunkter från SLU:s antagningsenhet  
För antagningen till SMP i år och nästa år (2015) avser antagningsenheten att 
fortsätta precis som tidigare. Däremot önskar man, om universitets ledning lyckas 
erhålla finansiering för att behålla basåret i Värnamo även efter läsåret 2014/15, 
att SLU gör en formell ansökan till UHR om att få ta in fler till SMP via basåren. 
 

Slutsats 
Mycket talar för att ambitionen från SLU:s sida bör vara att få behålla det skogliga 
basåret i Värnamo även efter lå 14/15 och att uppvakta departementet i dialogen 
kring uppdraget för 2015. Om signalerna från departementet är positiva bör en 
ansökan om dispens för reglerna om max 1/3 av platserna till SMP skickas till UHR. 
I ett samtal med vice rektor Lena Andersson Eklund (2014-05-22) ställde hon sig 
inte avvisande till detta under förutsättning att ett ordentligt beslutsunderlag 
kunde arbetas fram under sommaren inför budgetdiskussionerna med 
departementet i september – oktober 2014. 
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