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Exempel på arbetssätt
Här presenteras några exempel på arbetssätt inom
näringsliv, akademi och samhälle.

Indexator vill vara en attraktiv arbetsgivare som
lockar rätt kompetens och där alla behandlas på ett
likvärdigt och respektfullt sätt. De arrangerar bland
annat seminarier och workshops för att skapa
medvetenhet och förändringsvilja bland med-
arbetarna. Framgångsfaktorer är lednings-styrning,
långsiktighet och genusglasögon. Utmaningarna är
bland annat att gå från teori till praktik och att skapa
medvetenhetpå alla nivåer i organisationen.

Komatsu vill skapa och behålla en attraktiv
arbetsplats där medarbetarna har olika kompetenser
som tillsammans gör att de utvecklar sin verksamhet
och når sina mål. De har utvecklat sin årliga
medarbetarundersökning utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv med frågor om sexistiska
kommentarer och skämt. Framgångsfaktorer är
delaktighet, tydlighet och att inkludera jämställdhet i
arbetsmiljöarbetet. Utmaningarna är bland annat
gamla traditioner och synsätt.

Samlingspunkt för en inkluderade skogsnäring
Den 17 maj på SLU i Umeå arrangerade projektet en samlingspunkt för näringsliv, myndigheter och akademi att
utbyta erfarenheter om konkreta arbetssätt för jämställdhet och jämlikhet i skogsrelaterade verksamheter.
Deltagarna gav exempel på hur de arbetar med jämställdhet och jämlikhet i praktiken och forskarna
presenterade sin analys av de arbetssätt som använts hittills.

Skogstekniska klustret vill vara ett föredöme i
jämställdhetsfrågor och bidra till att förändra bilden
av skogssektorn. De arrangerar bland annat
Skogskollo för att ge tjejer inblick i möjligheter till
utbildning och karriär inom skogssektorn. De ser
även till att klusterföretag och samverkanspartners
får kontinuerlig utbildning i jämställdhetsfrågor.

Skogsstyrelsen vill öka andelen skogsägande
kvinnor i rådgivning och utbildning och rekrytera de
bästa bland alla män och kvinnor. De genomför
årligen partsmöten med skogsföretag på
ledningsnivå och lokal nivå, där jämställdhet tas
upp. Framgångsfaktorer är en tydlig värdegrund i
praktiken, chefer i samarbete med facken, samt
öppenhetoch samarbete med omvärlden.

SLU vill bryta den rådande normen och ge studenter
utrymme att vara den de faktiskt är. Det görs genom
interaktiva workshops med studenter och represen-
tanter från skogssektorn där gamla strukturer och
könsroller kan synliggöras och ifrågasättas.
Utmaningen är att få var och en på SLU att inse och
acceptera att det finns starka normer som förhindrar
ett öppet skolklimat.

Fler exempel finns i en samlad folder på projektets hemsida (se länk nedan).


