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Förord
Jämställdhet är en siffra – när andelen män och kvinnor i en grupp är mellan 40
och 60 procent. Jämställdhet handlar också om normer, attityder, värderingar och
ideal – det är när vi får syn på det och påbörjar förändringsarbete med de
utgångspunkterna som vi kan reell och kvarvarande effekt även i den numrära
jämställdheten.
Under 2021 har medarbetare, förtroendevalda och ledare i de organisationer som
deltar i projektet varit med i utbildningar, möten, workshops och arbetsgrupper
om hur vi tillsammans kan skapa ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i
skogsbranschen. I samband med dessa har vi fångat in och ställt frågor kring vilka
maskulinitetsnormer som har företräde i branschen, är upphöjda och vilka andra
normer som är exkluderande. Vi ser att begränsande maskulinitetsnormer är en
grogrund för ojämställdhet, exkluderar människor och försvårar förutsättningarna
att skapa en jämställd skogsbransch.
Vår förhoppning är synliggörandet och diskussionerna om begränsande
maskulinitetsnormer ska ge goda förutsättningar i våra ambitioner om att stärka
skogsbranschens attraktionskraft. Förändringsarbetet behöver ske på flera nivåer,
på individnivå, i organisationen och i branschen i stort, det är en förutsättning för
att skogsbranschen även fortsättningsvis ska vara en del av omställningen till ett
hållbart samhälle.
Att rekrytera och befordra kvinnor är en del i arbetet med att öka jämställdheten i
skogsbruket, men det är inte tillräckligt. För att skogsbruket ska vara en attraktiv
arbetsplats för fler kvinnor och fler män behöver fokus också riktas mot de
normer som fortsätter att förknippa skoglig kunskap och kompetens med män och
maskulinitet. Jenny Långström har skrivit de grundläggande teoretiska delarna om
jämställdhet. Susanne Öberg har samlat in och författat delen om kartläggningen
och tillhörande reflektioner om maskuliniteter i skogsbranschen.
Rapporten avser belysa skogsbranschens maskulinitetsnormer och lägga grund för
utbildningar, workshops och processer under projekttiden där frågan om hur
jämställdhetsarbetet påverkas av dessa maskulinitetsnormer.
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Om projektet Jämställdhet i skogsbranschen
Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka
branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är
projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och
Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa
förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam
skogsnäring. Projektet startar hösten 2020 och avslutas våren 2023.
De organisationer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog,
Höglands Såg&Hyvleri, LRF, Metsä Board, Mondi Dynäs, Norra Skog,
Nätraälven Skog, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna,
Skogssällskapet, Svenska Skogsplantor, Timmerkörarna, Örnfrakt, NYKS,
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Region Västernorrland, Naturbruksgymnasiet
Skedom, Processum, MIUN, SLU.
Landshövding Berit Högman är ordförande i styrgruppen där även Olov Eriksson,
Norra Skog, Karin Frejarö, länsstyrelsen, Fredrick Lundqvist, Skogsstyrelsen,
Jonas Mårtensson SCA Skog, Anna Schönström, NYKS, Malin Vedin, region
Västernorrland samt Mathias Westerlund, Holmen Skog deltar.
Den här rapporten har behandlats i styrgruppen och representanter från samtliga
organisationer som deltar i projektet har erbjudits ta delta i processen att ta fram
rapporten. Rapporten syftar att beskriva projektet Jämställdhet i skogsbranschens
ingångar och arbetssätt för att uppnå projektmålet: Projektets deltagare har
identifierat maskulinitetsnormer i sin organisation och vet vad de gör för
organisationens förmåga att driva jämställdhetsarbete.
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Rapportens struktur
Rapporten inleds med en teoretisk genomgång om vad forskning och annan
litteratur säger om normer kring maskulinitet och övergripande förklaringar om
kopplingen mellan makt och kön. Därefter presenteras huvuddragen i den
kartläggning som gjorts med de branschaktörer som ingår i projektet, om hur
maskulinitetsnormer kan ta sig i uttryck och hur det i sin tur påverkar
jämställdhetsarbetet.

Grundläggande om jämställdhet
Kön och genus
Vi har ett biologiskt och juridiskt kön som vi föds till – vi är man eller kvinna.
Med icke-binär menas att vi identifierar oss mellan, bortom, med båda eller ingen
av könskategorierna. Med genus menar vi socialt och kulturellt kön, att vi
konstrueras till man eller kvinna. Genus som begrepp sätter fokus på sociala
konstruktioner av kön och det sätt på vilket könstillhörighet kopplas till bestämda
förväntningar, normer och karakteristika som inte är av naturen givna eller strikt
biologiska 1.
Över- och underordning
Genussystemet bygger på två principer, könens isärhållande och manlig
överordning. Isärhållandet innebär att män och kvinnor, och det som är manligt
respektive kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser. Det medför att
kvinnor och män finns på olika arenor i samhället, både horisontellt och vertikalt.
Uppdelningen mellan könen på arbetsmarknaden är ett exempel på detta, där
kvinnor och män befinner sig i olika sektorer.
Den manliga överordningen och hierarkin yttrar sig bland annat i att det män gör
betraktas som mer värdefullt. Därtill tjänar män mer, har mer makt än kvinnor och
betraktas som norm, medan kvinnor ses som undantag och som det avvikande 2.
Genuskontraktet
Genuskontrakten är konkreta föreställningar, i olika nivåer, om hur kvinnor och
män ska vara mot varandra.
Normer
Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som
individer, våra relationer till andra människor och det samhälle vi lever i. I alla
sociala relationer i samhället finns det normer som utgör gränser för hur vi
förväntas och får vara. Eftersom normer skapas och förhandlas i mötet människor
emellan är de också föränderliga och ser olika ut beroende på tid och plats.
Normer är en förutsättning för att vi människor ska kunna fungera tillsammans –

1
2

Sociologiska institutionen, Stockholms universitetswebbplats, hämtad 2021-09-17.
www.jamstall.nu, hämtad 2021-09-17
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uppförandekoder. Diskriminering uppstår när människor inte behandlas som
individer utan från föreställningar eller outtalade normer 3.

Begreppet maskulinitetsnormer
Begreppet maskulinitet eller olika maskuliniteter används för att visa hur
uppfattningar om manlighet påverkar mäns beteende och de förväntningarna män
möter i samhället. Maskulinitetsforskning har länge betonat hur ett grundläggande
drag i skapandet av mansnormer varit, att män ska distansera sig från det som
anses feminint och framförallt homosexualitet 4.
Enligt traditionella maskulinitetsnormer ska män vara starka, handlingskraftiga
och framgångsrika. Så kallat feminina attribut, som att prata om sina känslor och
visa sig sårbar, kan innebära att män inte anses vara män nog och ställs utanför
gemenskapen. Den traditionella mansrollen är något som får negativa
konsekvenser för många män vad gäller till exempel föräldraskap och hälsa 5.
När det gäller frågor om mansnormer eller maskulinitet är det viktigt att peka på
hur olika män ges olika förutsättningar att både vara som och betraktas som män.
Vissa grupper kan lättare än andra tillgodogöra sig en livsstil och uttryckssätt som
representerar jämställdhet. Andra män kan oftare på förhand pekas ut som hotfulla
eller problematiska. Inte sällan förläggs dagens ”maskulinitetsproblem” bland
icke-vita män, eller män på landsbygden. Det gör att många män i
majoritetsgrupper kan undgå att granska sina egna genusmönster och privilegier.
Att vara man är i många sammanhang liktydigt med att ges/ha/få fördelar i
samhället. Det kan handla om allt från arbetslivets strukturer till omgivningens
förväntningar på kompetens eller möjligheten att ta plats i sociala sammanhang.
Män är många gånger omedvetna om dessa mönster och kan uppleva sig
ifrågasatta eller kritiserade om mönstren påtalas. Samtidigt ger genusforskning om
män, som nämnts ovan, nyanserade analyser av kopplingen mellan maskulinitet
och makt. Det finns en stor variation i mäns livssituationer. Mäns faktiska makt
och resurser varierar mellan olika individer och grupper av män. Män kan –
liksom kvinnor – uppleva vanmakt eller maktlöshet. Mäns fördelar varierar
beroende på situation och sammanhang 6.

Mansdominerade arbetsplatser
Flera studier och rapporter visar att inom mansdominerade arbetsplatser ökar
risken för att maskulina normer ska upprätthållas och förstärkas. Detta är särskilt
tydligt inom branscher där utbildningsnivån generellt är lägre, exempelvis inom
industri och skogsbruk. Till följd av hierarkiska strukturer på arbetsplatserna ökar
risken att dessa män går emot säkerhetsföreskrifter och ledning för att öka känslan
av egenmakt. Dessa arbetsplatser är i sig ofta kopplade till ökade risker så som

Diskrimineringsombudsmannen, Handledning Växthuset, 2018.
SOU 2014:6 Män och jämställdhet.
5
Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Hämtad 2021-10-13.
6
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byggindustri och skogsindustri. Internationella rapporter styrker detta och visar att
inom mansdominerade yrken ökar risken för att maskulina normer förstärks
exempelvis normer om att vara huvudförsörjare i familjen. Män med lägre social
position har också svårare att omförhandla de maskulina ideal som råder på
arbetsplatsen inom mansdominerande branscher vilket därför gör att man utsätter
sig för större risker av rädsla för att förlora jobbet 7.

Hegemoni
Inom maskulinitetsforskning har begreppet maskulinitet i flera sammanhang
kopplats till makt och upprätthållandet av patriarkala strukturer. Hegemonisk
maskulinitet kan i vardagligt tal översättas till dominerande maskulinitet och avser
de normer för män som i en viss tid och plats legitimerar en könsordning där män
överordnas kvinnor och där vissa grupper av män överordnas andra,
marginaliserade eller underordnade, grupper av män. Begreppet hegemonisk
maskulinitet har också använts för att peka på hur maskulinitet också begränsar
mäns egna handlingsmönster och kan inverka negativt på mäns liv.
Maskulinitetsforskning har lyft fram mäns ”rädsla att falla”, oviljan att framstå
som feminina eller beroende och hur detta påverkar mäns beteende 8.
Connell (1995) hävdar att det råder en maskulinitetshierarki i samhället där den
hegemoniska maskuliniteten är överordnad. En närmare förklaring är att det finns
en kollektiv och kulturell vidmakthållen norm som bidrar till en idealbild av hur
en ”riktig man” bör vara, det vill säga den hegemoniska. Idealbilden är föränderlig
över tid och rum och är så normaliserad och institutionaliserad i samhället att den
påverkar såväl kvinnor som män i hur vi värderar oss själva och blir bedömda
utifrån. Denna hierarki är konstruerad av tre manlighetspositioner: den
hegemoniska, förhandlande och underordnande. Överst finns alltså den
överordnande hegemoniska maskuliniteten som försätter män i en säker
privilegierad ställning.

Homosocialitet
Människan identifierar sig med och orienterar sig mot andra som liknar en själv.
Homosocialitet förstås vara fenomenet när män söker gemenskap med andra män
för både sociala sammanhang och trygghet, men även för att upprätthålla
maktpositioner i arbetslivet. Homosocialitet syns därför vanligen i
mansdominerade branscher.
Homosocialitet används inom forskning som begrepp för hur män kan söka
bekräftelse från andra män på bekostnad av att kvinnor utesluts. Det kan gälla i
arbetslivet eller i vänskapslivet. Begreppet homosocialitet kan användas för att

Maskulinitet och ohälsa – En översikt. Litteraturöversikt om maskuliniteter och ohälsa mellan år
2011–2020. Jämställdhetsmyndigheten.
8
SOU 2014:6 Män och jämställdhet
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beskriva mäns både ekonomiska och känslomässiga investering i manliga
gemenskaper 9.

9

SOU 2014:6 Män och jämställdhet

9

Kartläggning
Under projektets gång har vi mött ledare, förtroendevalda och medarbetare från de
organisationer som deltar i projektet och ytterligare några organisationer i
skogsbranschen som inte deltar i projektet. Samtal har genomförts i varje
organisation, branschgemensamt i arbetsgrupper, i workshops och i utbildningar.
Ett utkast av rapporten presenterades vid en workshop 14 juni 2021 där
representanter från alla deltagande organisationer fick möjlighet att ge sina
reflektioner. Under hösten 2021 bjöds alla som deltagit i någon av projektets
aktiviteter in att delta i utformandet av rapporten, varefter delar av rapporten varit
öppen för inspel digitalt och den antogs sedan på styrgruppsmöte 7 december
2021.
De maskulinitetsnormer som punktas nedan är exempel på normer och beteenden
som identifierats i framtagandet av rapporten. Eftersom normer skapas och
förhandlas i mötet människor emellan är de också föränderliga och ser olika ut
beroende på tid och plats. Detta är en ögonblicksbild av insamlade reflektioner
och analyser gjorda av de som deltagit och bidragit till underlaget i denna rapport.
Verkligheten är mer komplex än vad en rapport kan beskriva. Rapporten ska ses
som en utgångspunkt i kommande diskussioner kring skogsbranschens
utmaningar inom området.
Kartläggningen presenteras utifrån de fyra områdena som projektet Jämställdhet i
skogsbranschen vilar på:
•
•
•
•

Kommunikation
Enskilt skogsägande och företagande
Rekrytering och utbildning
Arbetsliv

Hur tar maskulinitetsnormer sig i uttryck i skogsbranschen?
Vara fysiskt stark, praktiskt lagd och handlingskraftig. Rädsla för att visa
sårbarhet och be om hjälp
I dialogen med branschen lyfts det fram att kompetens handlar om ”hårda” värden
och fakta. Tillsammans med att vara kraftfull och kontrollerad skapas en norm där
det är viktigt att vara i god fysisk form, vara villig att ta risker och kunna stå emot
behov som mat, sömn och mänsklig samvaro. Det är hög status om en kan göra
praktiska saker själv – kroppsarbete bland annat när det gäller skogsarbete men
också på fritiden.
Söka konkurrens, vinna och strävan efter att vara framgångsrik
Framgång mäts i materiella saker och i hur mycket du jobbar och hur lite du är
ledig. Resultat och prestation jämförs med varandra. Jobbet kommer först,
eventuell familj kommer i andra hand.
Konfliktdrivenhet
Ett konfliktdrivet ledarskap har identifierats i samtalen, ett ledarskap som utgår
från problem, söker fel, markerar avvikelser och skapar åtgärdsplaner utifrån
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dessa. I dessa sammanhang finns det inte plats för andra känslor än
aggressivitet.
Stort fokus på traditionellt manskodade fritidsintressen
I dialogerna kring dominerade normer kring maskulinitet lyfts den stora plats som
intressen såsom jakt och fiske tar på vissa arbetsplatser. Jaktintresset kan
observeras i många delar av en organisation, samtalsämnen i fikarummet,
jakttidningar och jaktresor.
Reflektion – Kommunikation
Strategisk kommunikationsarbete
Det strategiska kommunikationsarbetet är konfliktdrivet och utmålar en
motståndare att bekämpa på andra sidan. Retoriken utgår från att lyfta upp vilka
argument eller fakta någon annan står för, säga att de har fel och jag har rätt.
Experten och chefen
Det är högsta chef eller ordförande som representerar organisationen externt utan
att det i första hand är kopplat till kompetens utan snarare för att det ger en högre
status för organisationen som anordnar aktiviteten och för organisationens
representant.
Det finns hierarkier i vilka expertområden som har högst status och i vilka
experter som får utrymme att uttala sig istället för högsta chef eller ordförande.
Det praktiska skogsbruket
Bilder, texter och berättelser om skogsbruk och skogsägande handlar om att
praktiskt bruka skogen. Skogsägare porträtteras på gården, i skogen, i skogskläder
utförandes skogsbruksåtgärder. Medarbetare porträtteras ute i skogen i
friluftskläder i kontext kopplad till jakt eller skogsbruk även om det inte ingår i
arbetsuppgiften.
Sponsring
Den externa sponsringen går framför allt till idrott, jakt och skytte, områden som
handlar om tävling och vara praktiskt lagd.
Informationsinhämtning
Kompetens handlar om hårda värden och fakta som gärna ska kunna omsättas i
praktiken. Informationsinhämtning via andra källor än de traditionella, de vi själva
kan relatera till och känna igen i vår egen omgivning nedvärderas.
Nätverk, mässor och seminarium
Vi arrangerar forum, mässor, seminarium och nätverk för att i första hand skapa
mötesplatser för varandra där vi stärker varandra internt inom branschen och där
vi känner igen varandra och håller med varandra. De som medverkar kommer från
samma organisationer som arrangerar mötesplatsen och de som deltar kommer
från samma organisationer som de som medverkar.
Självbild och bilden av andra
Det finns en upphöjd självbild där jag anser att jag har företräde och är
överordnad, jag talar till människor och inte med. Människor som har en annan
11

bakgrund, annan syn på skogsbruk eller annan roll än mig själv i skogsbruket
nedvärderas.
Här finns uttalanden som handlar om rangordning – ”våra avverkningslag” och
”våra entreprenörer”. Ett klassperspektiv och motsättningar i det kan också läggas
till här – ”de på golvet”, ”de på kontoret” och i motstånd till det man uppfattar
som en överhet.
Reflektion: Enskilt skogsägande och företagande
Skogsägaren
Bilden av skogsägaren är någon som praktiskt utövar sitt skogsbruk, verksam på
gården och har skogsbruket som en del i ett annat företagande. Man ska vara en
riktig skogsägare, städa upp sina vindfällen och snöbrott själv, gå med röjsågen
och stamkvista tallbestånden.
Företagaren
Skogsbranschens företagare är den som praktiskt utför arbetsuppgifterna ute i
skogen. Andra arbetsgruppgifter som är viktiga för att företaget ska kunna drivas
har inte lika högt status som att köra maskin eller skruva i fordon.
Förtroendevalda
Den stereotypa skogsägaren föder stereotypa förtroendevalda. De kriterier som
ställs upp för att vara förtroendevald utgår från att vara representativ för
självverksamma skogsägare. Det konfliktdrivna och problemorienterade
arbetssättet styr rekryteringen mot de som upplevs som starka, har skinn på näsan,
kan sätta ned foten men också att de ska ha den praktiska förmågan att själv driva
skogsbruk.
Aktiviteter för skogsägare
När skogsägaren bjuds in till aktiviteter är de ofta kopplade till praktiskt
skogsbruk. Vi känner även igen det när det gäller kvinnors introduktion i
skogsägande genom aktiviteter riktade till kvinnor som äger skog. Aktiviteter för
skogsägare styrs av när det är jakt.
Affärsverksamhet och rådgivning
Relationen med skogsägaren utgår från självverksamhet där det görs enstaka
kortsiktiga affärer. Det är med mannen man talar eftersom mannen förutsätts ha
den praktiska skogliga kunskapen. Det finns ett problemorienterat arbetssätt där
felsökning är vardag och släcka avvikelser premieras. Man genar gärna.
Åtgärdsplaner och affärer görs vid kampanjer och/eller vid virkesbrist.
Skogens dialoger
De som deltar i skogens dialoger och representerar skogsbruket ska kunna sätta
ned foten och säga ifrån. Samarbetsklimatet är ansträngt och konflikter är
normaliserat, hot och hat förekommer. Den empatiska förmågan, respekten för
andra människor och deras åsikter är åsidosatt, vilket också kan märkas i det sättet
man talar om djur.
Det är viktigt att kunna utgå från det praktiska – i såväl jakt som skogsbruk – även
i styrelserummet. Man måste kunna göra själv för att vara trovärdig.
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Reflektion: Rekrytering och utbildning
Skogen som arbetsplats
Skogen framställs som en arbetsplats och praktikplats till barn och unga utifrån de
praktiska arbetena, att köra maskin och jobba i skogen. Att vara praktiskt lagd och
händig är premierande.
Rekryteringsbasen
Vi uppmuntrar barn och unga i vårt eget nätverk att söka sig till skogliga
utbildningar. Det kan vara meriterande att vara uppväxt på landsbygden och ha
jakt och fiske som fritidsintresse, vara skogsägare och ha familj som har skogliga
yrken. Branschen har ett underskott av människor från samhällsvetarbakgrund,
omvårdnad, pedagogiska yrken, kreativa inriktningar – och människor uppväxta i
urbana miljöer.
Naturbruksgymnasiet
Det praktiska står i fokus i utbildningarna för att arbeta i skogen, att bli företagare
inom andra områden än praktiskt skogsbruk saknas. Entreprenörer vill ha pojkar
på praktikplatser för de anses kunna skruva och upplevs duktiga på att ta för sig.
Akademiska utbildningar
Inom de akademiska utbildningarna finns en kultur som rangordnar olika
utbildningar och olika inriktningar inom utbildningar. Att sakna skoglig
utbildning är exkluderande även om andra utbildningar är fullt meriterande för
arbetsuppgiften och yrkesrollen.
Reflektion: Arbetsliv
Medarbetare
Till skogsbranschen söker sig män uppväxta på landsbygden med maskulina
fritidsintressen och som i yrkesrollen följer sin farfar, pappa och sina bröder och
som umgås på jobbet likväl som privat med män som är likadana. Det är viktigt
att vara praktiskt lagd och god fysisk form. Gillar du tävling kommer som fråga
på anställningsintervjuer. Den överdrivna självsäkerheten gör att man är villig att
risker och leder till dålig planering som också upprätthåller rätten att jobba
mycket.
Chefer och ledare
Det finns ett auktoritärt och upphöjt ledarskap, en ledarkult kring chefer i
organisationerna. Chefer betraktar sig själva som chefer och inte som ledare. Den
som presterar bäst blir chef.
Det auktoritära ledarskapet är enklast för att få organisationen att fungera
effektivt, alla vet vilka roller de har och vad de ska göra. Ledarskapet ger order,
väntar inte in svar och för inte en dialog. En gör som chefen säger och utrymmet
att använda sina egna förmågor är små.
När chefen är upphöjd och distanserad skapas en ledarkult där det är viktigt att
vara likadan, ta efter beteenden och intressen både på fritiden och på jobbet. I
ledarkulten det föds en respekt som inte ifrågasätter och där tystnadskultur kan
växa fram.
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Högsta chefsskiktet
Det är höga förväntningar på det högsta chefsskiktet. Även om de är få i antal så
sätter de avtryck på hela sin organisation i det sätt de förhåller sig till sin egen
upphöjda position. Här odlas myten om supermänniskor som behöver lite sömn,
alltid kan prestera på topp och där det finns omänskliga krav i tillgänglighet,
representativitet och kompetens. Möjligheterna att ge och få omsorg eller att vara
sårbar på den här positionen är liten, vilket i sin tur ger avtryck på resten av
organisationen och sänker attraktionskraften för chefsuppdraget.
Framgång mäts i materiella saker och i hur lite du är ledig. Här bygger man och
upprätthåller status, makt, identitet och självkänsla – saker som blir centrala även i
privatlivet och i konsumtion. Här skapas avstånd och överordning till andra
människor – men också beundran och bekräftelsebehov som kan vara svårt att
själv se och välja bort, och svårt för omgivningen att ställa sig utanför.
Ge och få omsorg
Heteronormativiteten är stark – det behöver finnas en fru som har huvudansvaret
hemma. Jobbet kommer först, familjen kommer sedan. Att vara tillgänglig och
nåbar är viktigt – oavsett om du är ledare, medarbetare eller egen företagare.
Arbetstiderna är flytande och förutsätter att privatlivet ställer upp på ditt yrkesliv.
Obligatoriska möten och konferenser som kräver övernattning kan ske på kort
varsel.
Familjen får ta ett ansvar för företagens resultat och förmåga att driva verksamhet
och den kvinna som vill arbeta i branschen behöver bryta normer både hemma
och på jobbet.
På arbetsplatserna har kvinnorna rollen att upprätthålla trivseln i fikarum och
andra gemensamhetsytor. Kvinnorna städar upp när männen har bråttom och
genar, är dåligt förberedda – kvinnan upplever att hon får göra mannens jobb men
han får lönen och uppmärksamheten.
Ensam är stark
Social retsamhet är en del i umgängesformen på arbetsplatserna. Det
relationsorienterade arbetssättet, som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan
chefer och medarbetare och mellan medarbetare, är sällsynt och inte särskilt
eftertraktat. Att våga vara sårbar, öppen med sina svagheter, att be om hjälp och
att inkludera alla kompetenser och förmågor i en grupp är ovanligt.
Jakten
Jakten har en stor roll på arbetsplatserna och är mer än ett fritidsintresse. Skogliga
företag förvaltar vilt och det är naturligt att jakten finns på våra arbetsplatser. Här
finns egna hegemonier, nätverk och kulturer kring var man jagar och med vem
och med vilka/vems hundar – de finns i ledarskiktet i svensk skogsnäring men
också ute på arbetsplatserna där vi kan se att det till exempel ordnas företagsjakt
för hela arbetsplatsen förutom kollektivanställda.
Jaktmark som förmån är något som skapar ett utökat maktutövande från
arbetsgivarens sida och kan komma igen i kompetens-, löne- och
karriärutveckling.
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Sexuella trakasserier och övergrepp
Det behövs en större förståelse för att maskulinitetsnormer, ojämställdhet och
överrepresentation av män skapar grogrund för sexuella jargonger, trakasserier
och övergrepp. Dels ser vi att det spelar roll vem som utsätts och vem som
utsätter. Vi ser att sexuella jargonger, trakasserier och övergrepp i en organisation
kan förhindras när det finns en stor medveten om maskulinitetsnormer och
jämställdhet hos chefer och medarbetare. Vi ser också att det skapas en grogrund
för sexuella jargonger, trakasserier och övergrepp i en organisation när chefer och
medarbetare inte har kunskap om maskulinitetsnormer och jämställdhet.
#slutavverkat rörde om ordentligt i skogsbranschen, många av organisationer var
oförberedda och visste inte hur de skulle hantera de anonyma uppropen. Det fanns
också en besvikelse över att medarbetarna berättade offentligt och inte kom till
ledningen. Samtidigt behöver man komma ihåg att #slutavverkat kom två
månader efter att #metoo-uppropen började. Det fanns gott om tid att förbereda
sig, att utbilda ledare och föra interna samtal, vilket synliggör att kunskapen om
maskulinitetsnormer och jämställdhet var låg i branschen.
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