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Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras 
av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från 
Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden och 
Region Västerbotten. 
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1. Bakgrund 
 
Jämställdhetsarbete har pågått under flera decennier i Sverige. Inom skogsbranschen kom 
frågor om jämställdhet upp i samband med att regeringen uppmuntrade till att länen skulle 
ta fram regionala handlingsplaner för jämställdhet inom skogssektorn. Västerbotten var 
snabbt igång och samlade ett antal aktörer för att prata om vad jämställdhet är och innebär 
för branschen. Inledningsvis var det Länsstyrelsen Västerbotten och Skogstekniska klustret 
som bjöd in till  utbildningsinsatser, seminarier och workshops på temat jämställdhet. Efter 
hand så togs tre vägledande punkter fram för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Dessa 
utarbetades 2010-2011 och fungerar ännu: 
 

o Ledningsstyrt jämställdhetsarbete 
o Bilden av branschen 
o Forskning och utveckling 

 
Dessa punkter har varit betydelsefulla för aktörer i branschen som har kunnat ta till sig dem 
och med olika metoder och varierande framgång arbetat i linje med dem. 
En stor del av Västerbottens utvecklingsarbete bedrivs i projektform och jämställdhet är 
inget undantag. Luleå tekniska universitet har klivit fram och varit projektägare för två större 
projekt med fokus på jämställdhet i skogssektorn. Dessa heter ”Från macho till modern” och 
”Inkluderande skog”. Mer om dessa projekt och resultat av dem finns på Luleå tekniska 
universitets webbplats: https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-
design/Forskningsprojekt/Inkluderande-tillvaxt-i-skogssektorn-1.142880 
Det var under projektet Inkluderande skog som projektledningen för TiiN (Träinnovation i 
Norr, ERUF) kom i kontakt med praktiskt jämställdhetsarbete och ville ta med det i sitt eget 
projekt. Processledarna Maria Nilsson och Helena Österlind, Skapa Momentum, 
upphandlades och har haft i uppdrag att arbeta som kunskapsstöd till några av de 
medverkande företagen i projektet. 
 
 
Vad var speciellt med TiiN projektet och branschen? 
Unikt och till stor fördel för TiiN projektet är att de företag som ingår i projektet redan 
förbundit sig att gå in med egen arbetad tid som insats. Dessutom så står det i ansökan att 
TiiN ska arbeta med horisontella kriterier däribland jämställdhet. Det betyder att företagen 
är med på banan på ett bättre sätt från början. Det behöver inte ”jagas in” företag till att 
vara med i något som emellanåt reduceras till ett jämställdhetsprojekt. I TiiN är företagen 
med och urvalet till att få ett särskilt stöd kopplat till frågor om jämställdhet var ganska 
odramatiskt och bygger på projektledningens samt konsulternas kännedom om företagen 
och företagens egen bedömning av sitt intresse och sin kapacitet. 
 
Finns det tydliga kopplingar till urbanisering, kompetensförsörjning och 
glesbygdsutveckling? 
Kompetensförsörjning 
Jämställdhet är ett verktyg som skapar bättre möjligheter att lyckas vid arbete med 
kompetensförsörjning. Träteknikbranschen står i likhet med flera andra branscher för en 

https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Inkluderande-tillvaxt-i-skogssektorn-1.142880
https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Inkluderande-tillvaxt-i-skogssektorn-1.142880
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rejäl utmaning vad gäller just kompetensförsörjning. Det behöver tänkas om och nytt. Vem 
kan inneha rätt kompetens? Samt vilka kunskaper kommer att behövas framöver? Kanske 
delvis andra än dem som tidigare varit mest relevanta? 
 
 
Utmana urbaniseringen 
Det har pågått ett parallellt projekt med TiiN och det heter Utmana urbaniseringen (ERUF). 
Inom ramen för det projektet har det funnits en mindre del om jämställdhet. En del företag 
har deltagit i både TiiN och Utmana urbaniseringen. En nackdel med den projektintensiva 
miljö vi har i Norra Sverige är att det många gånger är samma företag som tillfrågas om 
medverkan. Dels kan det hos vissa företag uppstå en projekttrötthet men sedan blir det 
också lite svårt att hålla isär de olika projekten med tillhörande aktiviteter.  
 
Glesbygdsutveckling 
Jämställdhet bidrar till glesbygdens överlevnad genom att peka på vad som behövs av en 
plats för att både kvinnor och män ska trivas och etablera sitt (arbets)liv där. 
 
 
2. Utbildning av delprojektledare inom TiiN 
 
Tidigt i projektet arrangerades en utbildningsdag på temat jämställdhet för alla 
delprojektledare inom TiiN. Dagen innehåll kunskapsinput från Maria och Helena men även 
utrymme för frågor och samtal kring varje delprojekt och hur just det skulle kunna ta sig an 
frågor om jämställdhet. Detta upplevdes som svårt och var till stora delar inget som 
delprojektledarna reflekterat något särskilt kring. Det bedömdes av delprojektledarna som 
knepigt att förklara, motivera och kräva ett aktivt jämställdhetsarbete av dem som deltar 
(företag) då det ”inte är ett jämställdhetsprojekt”. Men det finns också en stor förståelse hos 
delprojektledarna att det är viktigt att påminna om ett jämställdhetsperspektiv eftersom 
detta ska redovisas men framförallt förväntas bidra till innovationshöjd, utveckling och ett 
inkluderande arbetssätt. Maria och Helena har endast haft ett utbildningstillfälle och sedan 
uppmuntrat och efterfrågat ett jämställdhetsperspektiv i varje delprojekt en liten tid innan 
slutkonferensen. Maria träffade delprojektledarna tillsammans med Projektledare, Bror 
Sundqvist, Luleå Tekniska Universitet, för att främst finna en gemensam form för varje 
delprojekts presentation men också för att påminna om ett jämställdhetsperspektiv. 
Resultatet varierar stort. I en del delprojekt har det funderats på både kvantitativ 
jämställdhet och kvalitativ. Men i de flesta fallen så har frågorna inte haft en given eller 
tydlig roll. 
 
Uppföljning och dokument? – finns det en förändring? 
I den följeforskning som löper med projektet tas frågor om jämställdhet upp. Inför 
slutkonferensen påmindes alla delprojektledare om vikten av horisontella kriterier och 
uppmuntrades att berätta om dem i sina presentationer vid konferensen. Medvetenheten 
har ökat men kanske blir det i nästa projekt som kunskaperna används mer i hela projektet 
och blir mer konkret i projektets aktiviteter. 
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3. Case 1 – Martinsons – jämställdhet, en fråga att mötas kring 
 
Martinsons var tidigt redo för att vara pilotföretag och arbeta med jämställdhet. Företaget 
har avvaktat att dra igång ett mer storskaligt jämställdhetsarbete då det varit ett antal 
utvecklingsprocesser och förändringsarbeten igång t ex implementering av Lean-processer i 
tillverkningen??. Nu kunde företaget dra nytta av sina erfarenheter av att implementera lean 
i sin organisation när jämställdhet skulle in i alla verksamheter. Det finns ett par likheter 
mellan lean och jämställdhetsintegrering, den viktigaste är att båda processerna behöver 
tydlig styrning från högsta ledningen. 
 
Det finns goda förutsättningar för ett hållbart jämställdhetsarbete som bidrar till att få fokus 
på frågorna såväl horisontellt som vertikalt. Detta kommer sig av en mycket väl utbyggd 
mötesstruktur där chefer, ledare, nyckelpersoner samt medarbetare träffas i olika 
grupperingar. Det betyder inte att det är enkelt att samla sig kring frågor om jämställdhet. 
Men arbetet underlättas av fungerande rutiner för utmaningar och utvecklingsfrågor.  
 
Inledningsvis utfördes en kartläggning genom att konsulterna genomförde enskilda samtal 
med alla chefer i koncernledningen samt även med den som är Lean-coach och några 
fackliga företrädare. Detta för att få en bra och bred bild av företaget var man står i 
jämställdhetsfrågan. Kartläggningen sammanställdes i en rapport som huvudsakligen är ett 
internt arbetsmaterial att ta avstamp i. Rapporten tydliggjorde hur ett 
jämställdhetsperspektiv ger andra infallsvinklar, analyser och förslag än andra perspektiv 
som inte problematiserar makt och kön. 
 
Rapporten med förslag till fortsatt arbete för presenterades för koncernledningen                   
som godkände upplägget. I huvudsak har det varit tre frågor i fokus: 
 
 Ett Martinsons 
 Normkritiskt ledarskap 

 Kompetensförsörjning 

Ledningen kom fram till att det fortsatta arbete skulle integreras i den befintliga 
lärgruppsorganisationen som byggts upp på företaget. Syftet med lärgrupper är att chefer 
och ledare tar hjälp av varandra i förändringsarbetet. Det finns många fördelar att lägga upp 
den fortsatta processen med jämställdhet i en redan inarbetad struktur. Ledningen såg även 
möjligheten att nu även genomföra ett skarpt case i ett förändringsarbete. 

Processen startade med att utbilda alla chefer och ledare på Martinsons, 38 stycken. Syfte 
var att skapa en gemensam bild av vad jämställdhet är och hur det kan ge sig i utryck på 
Martinsons. 
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Därefter blev det   mera konkreta övningar med lärgrupperna, totalt 8 stycken, med fokus på 
normkritiskt ledarskap, se bild 1. 

 

 

Bild 1. Process 
 

Chefer och ledarna i lärgrupperna fick i hemläxa att tillsammans med sina medarbetare 
genomföra en dialogövning där man diskutera hur man skapar en moderna arbetsplats genom att 
titta inåt och funderar på hur vi förhåller oss till normer, olikheter, kön etc. Övningen 
genomfördes genom att visa 3-4 seriestrippar med olika situationer, se bild 2. 

 

 

Bild 2. Exempel på seriestrippar som användes vid dialogövningen 

 

 
 
Resultat: 

o Alla chefer har genomgått utbildning i jämställdhet 
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o Jämställdhet kopplas an till frågor om kompetensförsörjning, hållbarhet och Lean 
o Jämställdhetsperspektiv på deras kommunikationsstrategi 
o Ökad samsyn och förmåga att förklara vad jämställdhet är och innebär för 

Martinsons 

4. Case 2 SSC Klingan 
 
SSC Klingan har en tydlig ambition att ta sitt värdegrundsarbete vidare och att på ett mer 
konkret sätt arbeta med frågor om jämställdhet i företaget. Här kommer projektets 
erbjudande helt rätt in i företagets egen strategi. Konsulterna har träffat ledningsgruppen 
vid flertalet tillfället för att guida dem till en värdegrund som företagsledningen med 
självförtroende kan kommunicera till samtliga medarbetare. Konsulterna har även 
genomfört en workshop med medarbetarna samt en återkopplande aktivitet med dem. 
 
Den huvudsakliga strategin har varit ett fokus på att kunskapshöja ledningsgruppen, att 
tillvarata det som är bra från tidigare värdegrundsarbete men också utmana och ta 
värdegrunden till en ny och mer verksamhetsorienterad nivå. Konsulterna har arbetat med 
ett tydligt fokus på att ledningen behöver kalibrera ihop sig om varför företaget ska ha en 
värdegrund och vad nyttan med ett aktivt jämställdhetsarbete är. Gruppen har tagit sig an 
konsulternas frågor och miniföreläsningar på ett bra sätt men upplever det som svårt att 
ändå ”gå före” i frågor om jämställdhet samt att förmedla ”varför” till alla medarbetare.  
 
Med tonvikt på att ledningsgruppen själva ska komma fram till deras behov och möjliga 
lösningar så har konsulterna pushat och peppat för att konkreta insatser ska komma till 
stånd. Men även för att mer strategiska beslut som företaget står inför ska analyseras med 
ett jämställdhetsperspektiv.  
Företaget har upplevt det som svårt att få grepp om vilka jämställdhetsutmaningar som 
företaget har. Det är en träningssak att lära sig att använda jämställdhetskunskaperna som 
ett analytiskt verktyg för att se nya saker i sin egen verksamhet och därefter kunna ändra i 
den om man tycker så utifrån genomförd analys. 
Företaget har en idé om att sätta samman en värdegrund som kan förkortas TED utifrån en 
annan process där värdegrundsarbetet var i fokus. I samråd med konsulterna beslöt 
ledningsgruppen att konsulterna skulle få engagera medarbetarna i en workshop bjuda 
medarbetarna på en workshop. 
 
 
Ledningsgruppen har kommit fram till ett par punkter som ska sjösättas inom närmsta 
månaderna: 

o Digital kommunikationstavla i fikarummet som beskriver företagets mående och 
aktuella händelser. Text och bild är genomtänkt med ett jämställdhetsperspektiv 

o Kontinuerliga informationsinsatser av chefer så att stora och små frågor fångas upp 
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5. Framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete i företag 
 
 
Konsulterna menar att den främsta framgångsfaktorn är ett genuint och uthålligt intresse för 
frågor om jämställdhet hos den yttersta ledningen. Dessa behöver gå före och i varje 
situation tänka på sin roll som förebild. En annan framgångsfaktor är att avsätta tid för det 
förändringsarbete som jämställdhet faktiskt är. Tid att göra skillnad. Ofta kan det avsättas tid 
för någon att utreda eller kartlägga något mer sällan sätts det tid på att göra det 
kartläggningen visar behövs. 
Säkerställ att alla i organisationen vet vad jämställdhet är och innebär (per definition) för 
organisationen och i bästa fall vilken den egna rollen och bidraget är i frågorna. 
 
Positiva trender… 
I de två pilotföretag som aktivt arbetar med frågor om jämställdhet är en positiv effekt den 
ökade medvetenheten om att jämställdhetsperspektivet behöver finnas med i alla delar av 
en fråga, en investering, ett personalärende eller en utbildning. Liksom att perspektivet ska 
ge karaktär åt företagens kultur. Det finns byggklossar i företagens respektive 
företagskulturer som främjar jämställdhet men det finns också motsatsen. Ett hinder för 
jämställdhetsarbetet är bristande kunskap men kanske framförallt bristande vilja att göra 
nödvändiga förändringar för att ge utrymme för jämställd verksamhet.  
 
Det är smart att känna till negativa påverkansfaktorer så att chefer/ledare kraftfullt kan 
ändra dem. Det ger ett tryggare och mer attraktivt klimat för såväl kvinnor som män på 
arbetsplatserna. En stor aha-upplevelse för pilotföretagen är just att jämställdhet är en fråga 
för män (i ledande positioner) att arbeta med och att ta del av de fördelar som kommer 
därur. Självklart möter jämställdhetsarbete motstånd hos både kvinnor och män men av lite 
olika skäl. Kvinnor inom skogssektorn (bred definition) förväntas per automatik vara 
intresserade av jämställdhet och dessutom av att driva frågorna oavsett egen roll och 
position. Kanske tom företräda dem endast tack vare sitt kön. Det här gör att många kvinnor 
aktar sig och tackar nej till att gå före i frågor om jämställdhet. Det finns helt enkelt inte 
tillräckligt bra resurser och mandat att göra ett lyckosamt jobb. Män menar att frågor om 
jämställdhet är viktiga men när konsekvenserna av en genomlysning av t ex en verksamhet 
blir uppmärksammade och en konkret förändring börjar ske tar det stopp. Hit men inte 
längre. Ett samtal om jämställdhet går bra, en utbildning, ett policydokument men ogärna en 
direkt förändring av makt och mandat. De män som ändå går vidare med 
jämställdhetsarbetet berättar ofta om att de efter en tid verkligen förstår vikten av att se 
kön, villkor och förutsättningar som ges till kvinnor och män i olika sammanhang. Ofta helt 
omedvetet men ändå orättvist. Flera män finner därefter att jämställdhet är en fråga som 
inte går att ducka för utan istället bör hållas fram. 
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6, Avslutade diskussion 
 
Det är en sak att säga att jämställdhet är en angelägen fråga och en annan att göra 
jämställdhet i sin vardag. Det kan ofta behövas extern kompetens för att just få en 
genomlysning av sin verksamhet, ett stöd i att se styrkor och svagheter utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Externt stöd är bra men det är helt avgörande att företagets 
ledning själva äger frågorna och bestämmer om, hur, när, av vem med vilka resurser osv som 
arbetet med frågorna ska bedrivas. Det går inte att outsourca jämställdhet. 
 
Det finns flera vägar in i ett aktivt jämställdhetsarbete. Ingen är mer ”rätt” än någon annan. 
Bara olika. Och ofta så breddas intresset från att te x ha handlat om rekrytering och 
framtagande av planer till att även inbegripa varumärkesbyggande och utveckling av nya 
tjänster och produkter. 
 
Ta små steg men fortsätt framåt hela tiden. Det handlar mycket om tålamod och att orka 
hämta kunskap och att dela med sig av densamma på ett strategiskt sätt i sitt företag. Den 
ledare som inte har kunskaper om jämställdhet har mycket svårt att fatta jämställda beslut.  
 
Viktigt att tänka på för framtida undersökningar och projekt? 

o Lägg in skrivningar om jämställdhet redan i ansökan och dra igång 
jämställdhetsarbetet direkt vid projektstart. Jämställdhetsperspektivet ska vara med i 
alla delar och då är det enklast att få med nyanserna redan i planeringsstadiet än att 
försöka klistra på något om jämställdhet när allt egentligen redan är klart. 

o Gör en omvärldsspaning och benchmarka även i jämställdhetsfrågor som till stora 
delar säkert kan följa samma struktur som andra utvecklingsfrågor i företaget. Undvik 
sidospår. Utse en person som ansvarig för att koordinera frågor om jämställdhet och 
se till att de underhålls. Det är inte samma sak som att en person ska göra allt kring 
jämställdhet i projektet.  

o Sopa framför egen dörr och gör en inventering av vad som finns internt i projektet 
och deltagande organisationer innan det blir fokus på externa 
(samverkans)aktiviteter. 
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