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Förord
Här samlas praktiska exempel på insatser för jämställdhet och mångfald i 
skogsrelaterade verksamheter som genomförts av näringsliv, akademi och samhälle i 
Västerbotten och Norrbotten.

Materialet består av affischer som togs fram till en workshop inom projektet 
Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan. Workshopen hölls den 
17 maj 2016 på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Exempelsamlingen ges ut i samarbete mellan Skogsriket Västerbotten och projektet  
Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan. 

Skogsriket Västerbotten vill stärka skogsnäringen genom att samla företag, 
organisationer och myndigheter. Genom samverkan mellan aktörerna vill vi öka skogens 
bidrag till en hållbar samhällsutveckling.
www.skogsriketvasterbotten.se

Projektet Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan drivs av 
Luleå tekniska universitet 2015-2017 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och 
en rad aktörer från näringsliv och samhälle. Projektet finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten.
www.ltu.se/inkluderandeskog  

Foto omslag: Calle Bredberg 
Foto baksidan: Jan Lindmark

Arrangörer och finansiärer:

SKOGSRIKET
VÄSTERBOTTEN



Skogsriket Västerbotten SKOGSRIKET
VÄSTERBOTTEN

Vi jobbar med jämställdhet för att 
det lönar sig. 

Indexator ska vara ett företag där alla 
behandlas på ett likvärdigt och respektfullt 
sätt. Vi ska även vara en attraktiv arbets-
givare som lockar till oss rätt kompetens. 

Genom att arbeta som förebilder får vi 
positiv publicitet. Vi ser nytta med jämställd-
het ur ett individ-, organisations/affärs- och 
samhällsperspektiv.

Vårt jämställdhetsarbete
Vi arbetar bland annat med seminarier och 
workshops för att skapa medvetenhet och 
förändringsvilja.

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Ledningsstyrning
• Långsiktighet 
• Genusglasögon

Utmaningar i jämställdhetsarbetet
• Att skapa medvetenhet på alla 

nivåer
• Att gå från teori till praktik
• Jämställdhet är en samhällsfråga. 

Det är sned könsfördelning inom 
till exempel teknikområdet och 
därmed ojämn tillgång på kompe-
tens (bland utbildade och yrkes-
verksamma).

Indexator
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Vi jobbar med jämställdhet för att 
Skogstekniska klustrets medlems-
företag ska klara sin kompetens-
försörjning.

Målsättning
Vårt mål med jämställdhetsarbetet är 
att Skogstekniska klustret ska vara ett 
föredöme i jämställdhetsfrågor och bidra till 
att förändra bilden av skogssektorn.

Vårt jämställdhetsarbete

sätt, men ett exempel är genom att se till att 
klusterföretag och samverkanspartners får 
kontinuerlig utbildning i jämställdhetsfrågor. 

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Goda förebilder bland medlems-
företagen som fungerar som 
draglok.

• Skogskollo för tjejer
• Nationell uppmärksamhet

Utmaningar i jämställdhetsarbetet
• Motstånd
• Okunskap
• Tid

Skogstekniska klustret

Skogskollo vänder sig till tjejer som börjar 
årskurs 5 och 6 under hösten. Under några härliga 
sommardagar får de prova på olika aktiviteter med 
skogen som tema. 

Målsättningen är att deltagarna ska få en inblick 

och karriär inom skogssektorn och angränsande 
industri.
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Vi jobbar med jämställdhet för att 
vårt företag bygger på kompetenta 
och engagerade medarbetare. 

Vi tror att blandade grupper bidrar mer till 
utveckling. Vi har därför inte råd att bara 
satsa på män (eller kvinnor). 

Vi vill skapa och behålla en attraktiv 
arbetsplats där vi har olika kompetenser 
som tillsammans gör att vi utvecklar vår 
verksamhet och når våra mål.

Målsättning
Vårt mål är att öka andelen kvinnor inom 
Komatsu Forest AB till 22% . Målet ska vara 
uppnått 2019.

Efter att målet är uppnått fortsätter vi att 
utveckla vår arbetsplats tillsammans och 
visar på att jämställdhet och mångfald lönar 
sig både för företaget och för individen.

Vårt jämställdhetsarbete
Vi har utvecklat vår årliga medarbetarun-
dersökning med fokus på jämställdhet, till 
exempel lagt till frågor gällande sexistiska 
kommentarer och skämt. 

I och med att nästan 50% av våra anställda 
upplever att vår arbetsplats inte är fri från 
detta måste vi diskutera denna fråga. Vi ska 
vara en attraktiv arbetsplats som alla ska 
vilja jobba hos!

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Delaktighet
• Tydlighet 
• Att jämställdhet är en del i vårt 

arbetsmiljöarbete

Utmaningar i jämställdhetsarbetet
• Gamla traditioner och synsätt 

där den manliga normen är en 
självklarhet

• 
dialog 

• Finna mod att lyfta denna typ av 
diskussioner 

Komatsu forest
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Vi jobbar med jämställdhet därför 
att vi ser en affärsnytta.

Målsättning
Vårt mål med jämställdhetsarbetet är att vi 
ska bli den i vår bransch som har det bästa 
jämställdhetsarbetet. Det ska vi uppnå år 
2017.

Vårt jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet är ledningsstyrt direkt 
av vd och ses som en strategisk utvecklings-
fråga för att bygga vår konkurrenskraft. 
Jämställdhetsarbetet leds därigenom inte 
längre av en jämställdhetskommitté utan 
istället via den ordinarie ledningsgruppen på 
samma sätt som alla övriga utvecklingsfrå-
gor. Det skapar en tydlighet om att det är en 
fråga om konkurrenskraft och lönsamhet. 

skogliga produktutvecklingsplanen. Målet 
är att utveckla produkter och tjänster som 
skapar förutsättningar för kvinnor som äger 
skog att själva kunna vara mera aktiva i sitt 
eget skogsägande och skogsbrukande. 

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Ledningsstyrning
• Tydligt förklara varför utgående 

från den egna verksamheten
• Jämställdhetsinnovationer

Utmaningar i jämställdhetsarbetet
• Skapa tillräckligt med tid för 

utbildning
• Skapa genusperspektiv i de 

ordinarie processerna
• Inte enbart fokusera på kvantitet

Norra Skogsägarna
Norra guidar 
jämnt! är en guide 
som som fungerar 
som ett stöd för 
den som anordnar 
aktiviteter för olika 
typer av skogsägare. 

Erfaren eller 
nybliven skogsägare, 
kvinna eller man, 
närboende eller 
distansskogsägare 
spelar ingen roll – alla 
är lika viktiga.
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Vi jobbar med jämställdhet för att vi vill 
attrahera de bästa medarbetarna!

Målsättning
Vårt mål med jämställdhetsarbetet är att 
skapa en attraktiv arbetsplats oavsett kön 
och etnisk/religiös tillhörighet och det ska vi 
uppnå inom 5 år.

Vårt jämställdhetsarbete
Vår kultur och våra normer lägger grunden 
för ett gott jämställdhetsarbete. Därför har 
vi valt att fokusera på kommunikation. 

Vi har haft workshops med alla medarbetare 
där vi diskuterat ”hur skapar vi en tillitsfull 
kultur där alla känner att de får göra sin 
stämma hörd”, ”hur uppfattas jag av andra” 
och ”hur påverkar jag andra”. 

Vidare har vi arbetet med feedback som 
ett verktyg att förbättra kommunikationen. 

-
tioner i grupper. 

Vi har valt att skynda långsamt, ta god tid till 

för att skynda vidare till nästa steg. På så sätt 
kan vi nå en bestående förändring.

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Ledningens engagemang
• Förankring i hela organisationen
• Gemensam målbild

Utmaningar i jämställdhetsarbetet
• Tålamod
• Mod 
• Fokus

SCA Skog
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Vi jobbar med jämställdhet för 
att det är en förutsättning för 
att Sveaskog ska kunna vara det 
ledande skogsföretaget. 

Målsättning
Våra mål* med jämställdhetsarbetet är 
formulerade så här:

• Andelen män uppgår till max 80% av 
medarbetarna i MO Nord

• Dubbelt så många kvinnor jämfört 
med idag söker varje ledig tjänst som 
annonseras ut

• Kvinnor som jobbar i MO Nord idag är 
fortsatt anställda i Sveaskog

• Ingen medarbetare upplever trakasse-
rier eller negativ särbehandling

Målen ska vi uppnå inom 5 år. När det är 

festligt på MO:t där vi lyfter fram vad ökad 
jämställdhet i sin tur har lett till. 

jobba med jämställdhetsarbetet både i det 
strategiska och i det vardagliga arbetet. 
*Målen kommer att bearbetas under 2016 tillsammans med alla ledare med 
personalansvar inom Sveaskogs Marknadsområde Nord.

Vårt jämställdhetsarbete

Vi jobbar mer aktivt i rekryteringsarbetet, 
till exempel genom att kontakta kvinnor 

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Att arbetet är ledningsstyrt – 
prioritet, övertygelse, kunskap 
och uthållighet hos chefer

• 
hela organisationen – många som 
har jämställdhetsglasögon

• Att motivet för jämställdhet är så 
uppenbart – det lönar sig

Utmaningar i jämställdhetsarbetet
• Att integrera jämställdhet i verk-

samheten och följa upp kontinu-
erligt 

• Att hantera olika typer mot-
stånd, inte minst det tysta, som 
ofta uppstår mellan individer och 
i grupper när olikheterna ökar

• Att få alla att se att de är del av 
och påverkar jämställdhets- 
arbetet 

Sveaskog



Skogsriket Västerbotten SKOGSRIKET
VÄSTERBOTTEN

LTU:s och SLU:s bidrag till jämställdhet och 
mångfald i skogsrelaterade näringar

Med utgångspunkt i de generella jämställdhets-
-

ställdhetsvisionen att ”kvinnor och män ska ha lika 
förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta 
inom skogsbrukssektorn” forskar och undervisar 
LTU och SLU om genusmönster och jämställdhets-
insatser i skogsrelaterade näringar. 

Tillsammans med andra aktörer i sektorn skapar 
vi gemensamt en erfarenhetsbaserad plattform för 

den plattformen och det övergripande arbetssättet 
utgörs bland annat av två genomförda och ett 
pågående projekt.

Arbetssätt
LTU och SLU:s forskning om jämställdhet och 
mångfald i skogsrelaterade näringar genomförs 
i samverkan mellan akademi, näringsliv och 

forskningsteman och angelägna forskningsfrågor 
som också undersöks och besvaras i interaktion 
med näringen. Det innebär att LTU och SLU 
bistår med genusvetenskaplig kompetens kring 
utformning och genomförande av praktiska 
jämställdhets- och mångfaldsinsatser i företag och 
organisationer liksom på sektorsnivå. 

Genom att dokumentera och analysera hur 
genusmönstren ser ut i dessa näringar samt hur 
jämställdhets- och mångfaldsinsatser utformas och 
genomförs ökar insikten i vad som möjliggör eller 
hindrar långsiktig förändring.

Exempel på konkreta insatser är designteams 
för utveckling av innovativa jämställdhets- och 
mångfaldsinsatser och gemensamma workshops för 
kunskapshöjning och processtöd. 

Tre framgångsfaktorer
• Samverkan mellan akademi, näringsliv 

och samhälle för gemensam utveckling 
av kunskap och verktyg

• 
individuell, organisatorisk och 
samhällelig nivå 

• Chefer som utövar ett aktivt 
ledarskap för att jämställdhet och 
mångfald ska genomsyra den ordinarie 
verksamheten

Utmaningar
• 

akademi, näringsliv och samhälle

• Mobilisering av små och medelstora 
företag i skogsrelaterade näringar

• Motivera företagen att kombinera 
konkreta insatser med långsiktigt 
hållbara arbetssätt för jämställdhet 
och mångfald

-
siering från VINNOVA. Medverkande: Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult, Sveaskog, Skogstekniska klustret, Komatsu Forest, Indexa-

från VINNOVA. Medverkande: Luleå tekniska universitet samt myndigheter och företag i skogsnäringen nationella jämställdhetsstrategi.

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten. Medverkande: Sveriges lantbruksuniversitet, Klab-
böle konsult, Skogstekniska klustret, Komatsu Forest, Indexator Rotator Systems, Sveaskog, SCA Skog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbot-
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Varför jämställdhet
• Värdegrund. Alla ska komma till sin rätt 

oavsett kön.
• Resultat. Jämställdhet och mångfald ger 

bättre kvalitet och resultat.
• Kompetens. För att rekrytera de bästa 

bland alla män och kvinnor. 
• Föredöme. Som myndighet vill vi vara 

ett föredöme. 

Några av våra delmål
• Fler skogsägande kvinnor i rådgivning och 

utbildning 
• Öka männens föräldraledighet för 

personlig utveckling (internt)
• Jämnare fördelning inom könskodade  

arbetsuppgifter (internt)

Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsarbetet

• Tydlig värdegrund i praktiken
• Chefer i samarbete med facken
• Öppenhet och samarbete med 

omvärlden

Skogsstyrelsen

Sektorsdialog med skogsbruket om 
jämställdhet 
Skogsstyrelsen genomför årligen partsmöten med 
skogsföretag på ledningsnivå och lokal nivå, där vi 
pratar jämställdhet. Våra observationer så långt:

• Företagen pekar på lönsamhet och kompetens 
som drivkrafter

• Många företag har påbörjat eller har planer på 
utbildning

• Låg andel kvinnor vid mötena och roller vid 
möten inte jämnt fördelade

• Oklart om jämställdhetsperspektiv och genus är 
integrerat i olika sakfrågor

Bilden av kvinnan och mannen i skogen har en historik. Kampanjbild 
från 60- eller 70-talet om att rensa stigar vid avverkning. 

Skogsstyrelsens sektorsdialog 2016 med Norra Skogsägarna i 
Skellefteå.
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Vi arbetar strategiskt med jämställd-
het för att kvinnor och män ska se 
potentialen och vilja vistas, bruka, äga 
och arbeta i skogen.

Skogsriket Västerbotten vill stärka skogs-
näringen genom att samla företag, organisa-
tioner och myndigheter. Genom samverkan 
mellan aktörerna vill vi öka skogens bidrag 
till en hållbar samhällsutveckling i hela länet.

Aktiviteter
Vi arbetar aktivt för att lyfta och proble-
matisera ojämställdheten i skogssektorn, 
till exempel vid olika konferenser och 
arrangemang.

• Skogens framtid – så skapar vi den 
tillsammans

• Skogens dag på Grand Hotel
• Skogsnäringsveckan
• Treasures of the forest i Japan
• g14 – att utmana makten
• Jämställdhetsanalys av Skogsnolia 2015
• Opinionsbildning genom debattartiklar i 

lokal och nationell press

Skogsriket Västerbottens 
styrgrupp
Landshövding Magdalena Andersson  
(ordförande)

Monica Forsman 
Länsstyrelsen Västerbotten

Kennet Johansson 
Länsstyrelsen Västerbotten

Staffan Norin 
Skogsstyrelsen

Linda Nyström 
Project +, Sliperiet

Pär Lärkeryd 
Norra Skogsägarna

Maria Hedblom 
Skogstekniska klustret

Birgitta Boström 
SCA Skog

Ann-Kristin Vinka 
Lapplandsafari

Ann Dolling 
Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsriket Västerbotten

2015 genomförde vi konferensen Skogens framtid 
– så skapar vi den tillsammans i samverkan 
med Näringsdepartementet. Konferensen var en del i 
arbetet med att ta fram det nationella skogsprogrammet.



Vi arbetar med:

LIKA VILLKORSUTBILDNING  
En webbaserad utbildning för alla:  
flexibel vad gäller tid och plats
 
LIKA VILLKORSFOND
Ger möjlighet för anställda och 
studenter att anordna egna lika 
villkorsaktiviteter
 
FÖRÄLDRAPOLICY
Som sätter en tydlig och god 
norm för hur arbete och föräldra-
skap kan kombineras

Utmaningar i arbetet 
• Att engagera alla delar och nivåer  av en stor organisation i ett aktivt 

jämställdhet/jämlikhetsarbete 
• Att i en organisation  med meritokratiska ideal och principer hitta 

former för en fruktbar diskussion  kring  mål och mening med jäm-
ställdhet/jämlikhetsarbete

Vi jobbar med jämställdhet därför att…
• vår organisation ska präglas av öppenhet och vara inkluderande
• vi vill öka mångfalden
• i mångfalden finns kreativiteten och utvecklingsmöjligheterna 

Fakulteten för skogsvetenskap

BLAND SNUBBAR OCH STUBBAR

Illustration: Nina Hemmingsson



JAG FÖRVÄNTAS VARA MANLIG, 
OKRITISK, RATIONELL, HETERO, 

STARK, ORÄDD, JÄGARE, MACHO, 
PRAKTISK ÖVERORDNAD, KÖTTÄTARE, 
HA FOKUS PÅ PRODUKTION, ATT TA 

PLATS OCH GILLA ÖL...

... OCH JAG SOM ÄR FEMINIM, 
KRITISK, NYKTER, HOMO, VEGETAR-

IAN, KÄNSLOMÄSSIG, FEMINIST, 
ÖDMJUK, LYHÖRD OCH HAR ETT 

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSTÄNK...

...PASSAR INTE 
IN I NORMEN     

 Att få var och en på SLU att 
inse och acceptera att det 
finns starka normer som 

förhindrar ett öppet skolkli-
mat. Kunna ha samarbeten 
med sektorn som skall vara 

givande för båda parter. 
 

Bryta den rådande normen 
på SLU. Öka medveten-

heten gällande människors 
lika värde. Ge studenter 
utrymme att vara den de 

faktiskt är och att acceptera 
varandra. 

Genom interaktiva work-
shops tillsammans med stu-
denter och representanter 

från skogssektorn kan gamla 
strukturer och könsroller 

synliggöras och ifrågasättas. 

HUR?MÅL UTMANINGAR
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Länsstyrelsens 
jämställdhetsuppdrag 
• Verka för att uppnå de nationella jäm-

ställdhetspolitiska delmålen i länet.
• Jämställdhetsintegrera sin verksamhet  

inom de 14 olika sakområdena som Läns-
styrelsen har i sitt uppdrag. 

• Kartlägga och följa utvecklingen av jäm-
ställdhet i länet

• Skapa kunskapsunderlag, till exempel 
könsuppdelad statistik och rapporter. 

• Stödja kommuner, statliga verksamheter 
och andra regionala aktörer i arbetet med 
att göra sina verksamheter jämställda. 

Vårt mål är att ett jämställdhets-
perspektiv ska användas:
• när beslut fattas 
• under planeringen av arbetet 
• när arbetet genomförs 
• när arbetet utvärderas   

Jämställd skogssektor
Länsstyrelsen tog tillsammans med Skogs-
tekniska klustret och andra aktörer fram en 
regional jämställdhetsstrategi för skogs- 
sektorn 2012.

Exempel på arbete kopplat till 
skogssektorn:

• Stöttar skogliga aktörer med ut-
bildningar i jämställdhet

• Jämställdhetsanalys av skogs- 
näringen i Västerbotten

• Jämställdhetsintegrering av det 
företagsfrämjande systemet

• Test av det första Skogskollot
• Filmen Hur ser det ut i din skog? 
• Jämställdhetsperspektiv vid till-

gängliggörandet av Björnlandets 
nationalpark

Länsstyrelsen Västerbotten

Projektet Friskare skogsvatten påverkade 
skogsbruket i en mer jämställd riktning genom att sprida 
kunskap och initiera diskussion i frågor om jämställdhet. 
2014 anordnades en nationell konferens i Skellefteå om  
vattenmiljöer och jämställdhet.

En annan del i projektet handlade om att bidra till att göra 
skogsbruket mer inkluderande och öka intresset för skog 
och natur. 

Exempelvis ordnade projektet familjedagar med 
aktiviteter riktade till barn.




