
Nyhetsbrev Inkluderande skog

Detta nyhetsbrev ges ut inom projektet ”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan” 
där näringsliv, akademi och samhälle hjälps åt att hitta och använda praktiska arbetssätt

för jämställdhet och jämlikhet i Norrbottens och Västerbottens skogssektor.

Info om projektet

Projektteam Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult
Samarbetsparter Skogsriket Norrbotten, Skogsriket Västerbotten, Skogsstyrelsen, Sveaskog, SCA Skog, 

Skogstekniska klustret, Komatsu Forest, Indexator Rotator Systems
Finansiärer Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten

Webbsida www.ltu.se/inkluderandeskog

Avstamp för en inkluderade skogsnäring
Den 15 dec genomfördes ett gemensamt avstamp för
projektet vid Luleå tekniska universitet med deltagare från
näringsliv, akademi och samhälle. Där diskuterades och
kompletterades projektets kartläggning av arbetssätt för
jämställdhet och jämlikhet i Norrbottens och Västerbottens
skogssektor. Nästa steg är att gemensamt analysera hur
arbetssätten kan bidra till inkluderande tillväxt i skogssektorn.

Aktiviteter hos projektets parter
För att identif iera och vidareutveckla arbetssätt för
jämställdhet och jämlikhet i skogssektorn som kan användas
av företag, myndigheter och andra organisationer genomförs
enskilda workshops och möten hos projektets parter. Hittills
har Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu Forest, SCA
Skog, Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbotten
och Länsstyrelsen i Västerbotten omfattats.

Avrundning av dubbelprojekt
Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
har under 2013-2015 bedrivit varsitt projekt om
genusmönster och jämställdhetsinsatser i skogsnäringen,
med finansiering från VINNOVA. Erfarenheterna från
projekten finns samlade på:
www.ltu.se/genusiskogen
www.slu.se/jamstalldhetiskogsbrukssektorn

Ny antologi
Sveriges lantbruksuniversitet har i
samarbete med Luleå tekniska
universitet publicerat antologin ”Den
öppna skogen – kön, genus och
jämställdhet i skogssektorn” som
finns att beställa eller ladda ned på
www.slu.se/den-oppna-skogen

Ny licentiatuppsats
Maria Johansson vid Luleå tekniska
universitet har skrivit
licentiatuppsatsen ”Att göra
jämställdhet – motiv, motstånd och
möjligheter i det svenska
skogsbruket” som finns att ladda
ned på www.ltu.se/staff/m/maojoh

Regionala jämställdhetsanalyser
av skogssektorn
Jämställdhetsanalyser av
skogssektorn har nu genomförts i
både Västerbotten och Norrbotten.
Dessa kallas för ”JämLYS” och finns
att ladda ned på respektive
Länsstyrelses hemsida.


