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Riksskogstaxeringen söker personal 
för säsongsarbete 2023 
Vill du ha ett varierande och lärorikt utomhusjobb där du får vara med och bidra 

till statistik om Sveriges skogar? 

Kommande säsong anställer avdelningen för statistikproduktion vid institutionen 

för skoglig resurshushållning forskningsbiträden till Riksskogstaxeringen. Arbetet 

sker i fält under sommarhalvåret.  Riksskogstaxeringens arbete sker i arbetslag om 

tre personer och omfattar hela Sverige, från kust till fjäll. För att arbeta som 

forskningsbiträde vid Riksskogstaxeringen måste du: 

 ha B-körkort 

 ha god fysik och fältvana 

 ha möjlighet att bo och arbeta lång tid på annan ort 

 trivas med att arbeta utomhus i alla väder 

 ha god samarbetsförmåga 

 tala svenska (instruktionstexter och undervisning ges på svenska) 
 

Det är viktigt att du känner ansvar för ditt arbete och att du kan arbeta 
självständigt samtidigt som du är en del i ett arbetslag. 
 
Vi anställer personer med genuint intresse för skog och natur. Biologisk eller 

skoglig utbildning är meriterande, liksom erfarenhet av skoglig/biologisk 

inventering och god kunskap om svenska arter (mossor, lavar och kärlväxter). Det 

är viktigt att du är entusiastisk och uppskattar friheten och möjligheterna vi 

erbjuder med detta jobb. Vi ser dessutom gärna att du har ambitionen att jobba 

hos oss under fler säsonger då det bidrar till att öka inventeringens kvalitét. Vi 

fäster stor vikt vid personliga egenskaper. 

Fältsäsongen i Riksskogstaxeringen 2023 

Varje fältsäsong anställer Riksskogstaxeringen ca 55 personer fördelade på 16 

arbetslag, bestående av en lagledare och två forskningsbiträden. I vissa lag är det 

ena forskningsbiträdet även markinventerare. En stor del av personalen är 

återkommande, men några nya utbildas varje år. År 2023 räknar vi med ca 10-15 

helt nya forskningsbiträden och vi ser gärna att du kan jobba så stor del av 

säsongen som möjligt. Fältarbetet beräknas pågå från 17 april – ca 31 oktober 

men för nyanställda forskningsbiträden börjar säsongen med en praktikvecka 

någon gång under v. 17-20, samt en utbildningsvecka v. 21. 
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För att kunna erbjudas anställning krävs att du deltar under både praktikveckan 

och utbildningsveckan, samt att du åtminstone kan arbeta juni, juli och augusti. 

Arbetsuppgifter  

Arbetet som forskningsbiträde innebär framför allt inmätning av träd samt 

registrering av provträdvariabler, växter och beståndsuppgifter. På sikt finns 

möjlighet till vidareutbildning då vi även har behov av nya markinventerare och 

lagledare.  

Arbetets upplägg 

Riksskogstaxeringen tillämpar 10 timmars arbetsdag. Arbetslagen lägger själva ut 

sin arbetstid och under en 4-veckors-period arbetar man normalt 16 dagar, oftast 

uppdelat i två block. Övertidsersättning utgår för den del av arbetstiden som 

överstiger den schemalagda. Beroende på boendeform tillkommer traktamente 

(192-360 kr/dygn skattefritt) och förrättningstillägg (242-670 kr/dygn före skatt). 

Tjänsteresor och boende betalas av arbetsgivaren utifrån skatteverkets riktlinjer. 

Ersättning utgår för restid utanför schemalagd arbetstid. Arbetslaget bestämmer 

själva hur de bor under arbetsperioden, vanligast är stuga, vandrarhem eller 

hotell.  

Arbetsgivaren tillhandahåller fältutrustning och bilar. Jobbet innefattar mycket 
resande och beroende på avstånd mellan hemort och arbetsområde bör du vara 
beredd på resor med både flyg, tåg och bil. Inom Riksskogstaxeringen förekommer 
ibland helikopter- eller båttransport till provytorna.  
 

Ansökan 

Ansökan sker i det webbaserade ansökningsformuläret i ReachMee. För att kunna 

fylla i ansökningsformuläret behöver du registrera en användare. CV, personligt 

brev, eventuella examen/studieintyg samt dokumentation som styrker dina 

kunskaper skall bifogas. Ansökan går att ändra till sista ansökningsdag.  

Välkommen att registrera din ansökan senast den 18 januari 2023.  

 

 

Kontaktpersoner 

Joakim Eriksson, 090-786 82 59, joakim.eriksson@slu.se 

Hilda Mikaelsson, 090-786 82 27, hilda.mikaelsson@slu.se 

Till ansökan 

https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=7527&rmlang=SE
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