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I Norr- och Västerbotten

Projektet Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ  
samverkan bedrivs av Luleå tekniska universitet i syfte att skapa  
inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom  
innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle  
i utveckling och utbyte av kunskap, erfarenheter, metoder och  
innovation kring jämställdhet och jämlikhet. Projektet bedrivs 2015-2017 
med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden,  
Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten.

Inkluderande skog



BAKGRUND Skogssektorn är en viktig regional drivkraft för Norr- 
och Västerbottens ekonomiska och sociala utveckling, som utgör 
de län med mest produktiv skogsmark i Sverige. Samtidigt hämmas 
tillväxten i sektorn av problem med arbetskraftsförsörjning, där det 
främst är män med svensk bakgrund som söker sig till utbildning 
och arbete i sektorn. Även de könssegregerade arbetsplatserna anses 
av sektorns centrala aktörer vara en hämmande faktor för utveck-
ling och innovation. Mot bakgrund av dessa utmaningar har det de 
senaste åren skett en mobilisering bland Norr- och Västerbottens 
centrala skogsaktörer inom privat, offentlig och ideell sektor för att 
öka kunskapen om sektorns segregerande och hierarkiska mönster 
av kön, etnicitet, klass m.m. och för att initiera både separata och 
gemensamma insatser för att förändra dessa mönster i en mer jämlik 
riktning. Ett embryo till innovationssystem kring skogssektorns jäm-
ställdhets- och jämlikhetsrelaterade utmaningar har därigenom bil-
dats, vilket i detta projekt fördjupas och expanderas genom innovativ 
samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi i utvecklingen av 
praktiskt beprövade och vetenskapligt kvalitetssäkrade arbetssätt för 
inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor.

MEDVERKANDE OCH MÅLGRUPP I projektet medverkar aktörer från 
akademin (Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversi-
tet), näringsliv (t.ex. Klabböle konsult, Skogstekniska klustret,  
Indexator, Komatsu, SCA m.fl.) och samhälle (Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten). Projektets primära 
målgrupp är små och medelstora skogsbolag, skogstekniska företag 
och träbyggnadsföretag i Norr- och Västerbotten. Den sekundära 
målgruppen är större skogsrelaterade företag i samma region.

INSATSER Projektet omfattar följande insatser: 
• Inventering av befintliga arbetssätt för inkluderande tillväxt  

i skogssektorn 
• Initiering av gemensam kunskaps- och metodutveckling för  

inkluderande tillväxt i skogssektorn
• Genomförande av pilotfall i skogsrelaterade företag för utveckling 

och prövning av arbetssätt för inkluderande tillväxt i skogssektorn
• Vetenskaplig dokumentation och analys av arbetssätt för inklu- 

derande tillväxt i skogssektorn
• Paketering och spridning av arbetssätt för inkluderande tillväxt  

i skogssektorn 
• Etablering av ett innovationssystem med näringsliv, akademi och 

samhälle för inkluderande tillväxt i skogssektorn.


