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-Vad vi har gjort-

Arbetsliv Utbildning

Enskilt 
skogsägandeArbetsliv Utbildning

Enskilt 
skogsägande

● Statistik regionalt och nationellt
● Intervjuer med nyckelpersoner 
● Analys och jämförelse
● Rekommendationer



-SKOGSÄGANDE-



-Skogsägande-



-Skogsägande-



-Skogsägande - resultat-

● Evenemang och enskilda träffar bara för kvinnor som äger skog
resulterar i fler kvinnor som engagerar sig i 
medlemsorganisationerna

● Kvinnor vill och kan engagera sig!



-Skogsägande - rekommendationer-

● Fortsätt med skogsträffar för kvinnor. Se dem som medel för att 
komma framåt - Inte mål i sig. 

● Öka medvetenheten om var utmaningarna finns. Se till att fler 
skogsägare känner sig tilltalade och viktiga som leverantörer av 
råvara. 

● Innovation! Anpassa tjänster och kommunikation efter nya grupper.

● Ta hänsyn till könade aspekter och förhållningssätt kring skog - 
utan att förstärka dem och göra dem till sanningar.



-ARBETSLIV-



-Arbetsliv-



-Arbetsliv-



● Affärskritiskt perspektiv på rekrytering - uteslut inte 50% av befolkningen
 

● Att utbilda och väva in normkompetens i vardagen fungerar

● Kommunikation - Skogsbranschen dras med en bild av att vara “gubbig” 

● Representation saknas - “You can’t be what you can’t see”

-Arbetsliv - resultat-



● Skogen behöver vara attraktiv! En god arbetsmiljö som inkluderar och attraherar. 

● Fortsätt lägga resurser på jämställdhetsutbildning i företagen. Ökad medvetenhet och 
kunskap är en bra grund för utveckling.

● Ta upp jämställdhetsfrågan regelbundet. Visa att den är viktig. Följ upp och presentera 
resultaten.

● Ta in extern kompetens när det behövs, precis som inom andra strategiska områden.

● Våga prata om inkludering och jämställdhet med män.  Även män vantrivs med 
machokultur och grabbig jargong.

-Arbetsliv - rekommendationer-



-UTBILDNING-



-Utbildning-



-Utbildning-



● Utbildningssatsning har fungerat, fler unga tjejer i skogsutbildningarna sedan år 
2015/16

● Hur bör vi jobba för att de (kvinnor) som utbildar sig vidare ska bli “återvändare”?

-Utbildning - resultat-



● Fortsätt med riktade insatser bara för tjejer (till exempel skogskollo). 

● Följ upp: Vad händer efteråt? Hur påverkar det vem som söker till och går 
utbildningar?

● Fortsätt utveckla inkluderande utbildningar. Se över form, namn och innehåll. 
Kom ihåg kommunikationen!

● Se till att jämställdhet, normer och inkludering är en konstant och inte blir en 
“temavecka”.

● Höj kompetensen hos organisationer som har praktikplatser. Prata med 
studenterna om förväntningar innan praktiken.

-Utbildning - rekommendationer-



-NÄSTA STEG-



-Normglasögonen-



-Generella rekommendationer-

● Se till att kommunikationen internt och externt är medvetet 
inkluderande och har ett långsiktigt fokus. 

● Berätta fler berättelser om skogen och granska vem som syns i bild och 
hur personer porträtteras. 

● Involvera männen. Jämställdhet är inte en kvinnofråga och kvinnor kan 
inte ta ansvar för att utbilda män i jämställdhet och inkludering.



-TACK!-

www.addgender.se
www.facebook.com/addgender
www.twitter.com/addgender  -  @AddGender


