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Samlade erfarenheter från Luleå tekniska universitet

I denna rapport presenteras erfarenheterna från Luleå tekniska universitets 
projekt ”Från macho till modern – jämställdhet i skogsbrukets arbetsorgani-
sationer” som bedrivits 2013-2015 med finansiering från VINNOVA.  
I samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle har projektet  
utvecklat teoretisk och praktisk kunskap om genusmönster och  
jämställdhetsåtgärder i skogsnäringen.
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jämställdhetsåtgärder



BAkgruNd 

Likt andra naturresursbaserade basnäringar i Sverige kämpar skogs-
näringen med att förändra en ihållande mansdominans i sin perso-
nalstyrka och könsstereotypa föreställningar om arbetets maskulina 
karaktär. Samtidigt har skogsnäringens arbetsorganisationer förändrats 
som en följd av samhällets sociala och tekniska utveckling, med 
nya befattningar, arbetsuppgifter och kompetensbehov som följd. 
Förändringarna skapar nya möjligheter till utjämning av könsför-
delningen i personalstyrkan och utmaning av maskulina normer i 
arbetsorganisationerna. Det är dock oklart i vilken mån skogsnäring-
ens aktörer lyckas tillvarata dessa möjligheter. För att öka kunskapen 
om genusmönster och jämställdhetsåtgärder i skogsnäringen kan 
forskning vara till hjälp. Hittills finns det begränsat med genusforsk-
ning just om skogsnäringen, särskilt på arbetsplatsnivå, såväl i Sverige 
som internationellt.  Däremot finns det desto mer genusforskning om 
organisationer inom andra verksamhetsområden, vilket i projektet har 
använts som avstamp för att utveckla ny kunskap om skogsnäringens 
genusmönster och jämställdhetsåtgärder. Projektets resultat bidrar 
både till fortsatt expansion av det genusvetenskapliga forskningsfältet 
och till fortsatta jämställdhetsåtgärder i skogsnäringen.

gemeNsAm kuNskApsutVeckLINg 

En interaktiv forskningsansats har använts i projektet, där forskare 
och berörda aktörer tillsammans utvecklar ny kunskap om teman 
som är relevanta både för teoretisk kunskapsutveckling och praktisk 
förändring. Redan innan projektet inleddes hade ett nätverk med 
akademi, näringsliv och samhälle bildats utifrån en gemensam insikt 
om behovet av förändrade genusmönster i skogsnäringen. Med 
avstamp i den gemensamma problembilden ansökte olika aktörskon-
stellationer i nätverket om projektmedel från den statliga myndighe-
ten VINNOVA och beviljades medel till två projekt: ”Från macho 
till modern” med Luleå tekniska universitet som projektägare och 
”Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn” 
med Sveriges lantbruksuniversitet som projektägare. I det förstnämn-
da projektet, vars erfarenheter presenteras i denna rapport, deltog 
Sveaskog och Skogstekniska klustret i en djupgående interaktiv pro-
cess. I det sistnämnda projektet omfattades flertalet av de organisatio-
ner som medverkat i regeringens framtagande av en nationell strategi 
för jämställdhet i skogsnäringen några år tidigare för att följa upp 
hur långt de kommit i genomförandet av sina åtaganden i strategin. 
För att maximera synergieffekterna mellan de båda projekten har 
regelbundna avstämningsmöten, samarrangemang av workshops och 
gemensam vetenskaplig publicering genomförts.



medVerkANde Flera olika forskare och 
organisationer har medverkat i projek-
tets kunskapsutveckling. De forskare som 
medverkat är Lena Abrahamsson (professor), 
Malin Lindberg (docent), Kristina Johansson 
(fil.dr.) och Maria Johansson (doktorand). 
Genom Sveriges lantbruksuniversitets 
parallella projekt har även Gun Lidestav 
(docent) och Elias Andersson (fil.dr.) bi-
dragit till processen. Dessutom har Helena 
Österlind från Klabböle konsult medverkat 
som processledare för projektets kreativa 
processer. De organisationer som medverkat 
är dels Sveaskog där en rad olika chefer och 
medarbetare involverats, dels Skogstekniska 
klustret där både klusterledningen och klus-
trets medlemsföretag omfattats (med särskil-
da insatser vid Komatsu Forest, Indexator, 
Olofsfors och Cranab). En löpande dialog 
om projektets innehåll och resultat har förts 
med ett flertal företag och myndigheter 
på regional och nationell nivå, bland annat 
Skogsstyrelsen, Skogsriket, Norra Skogsägar-
na, Vkna! samt Länsstyrelserna i Norr- och 
Västerbotten.

BOLLpLANk För att utveckla både teoretiskt 
och praktiskt användbar kunskap om skogsnä-
ringens genusmönster och jämställdhetsåtgärder 
har olika sorters insatser genomförts i projektet. 
Bland annat har de deltagande forskarna funge-
rat som ett genusvetenskapligt bollplank i orga-
nisationernas utformning och genomförande av 
jämställdhetsåtgärder. Den praktiska nyttan med 
detta har varit att undvika fallgropar och öka 
möjligheterna till förändring genom att tillvara-
ta befintliga kunskaper om hur genusmönstren 
i mansdominerade naturresursbaserade näringar 
ser ut och förändras. Den teoretiska nyttan har 
varit att öka den genusvetenskapliga kunska-
pen om skogsnäringen genom att identifiera 
och analysera utmaningar i utformningen och 
genomförandet av jämställdhetsåtgärder i nä-
ringens arbetsorganisationer. Exempel på åtgär-
der där de deltagande organisationerna använt 
projektets bollplank är revidering av planer 
(t.ex. affärsplan, jämställdhetsplan), planering 
av utbildning i genus/jämställdhet (t.ex. med 
chefer, avdelningar, medarbetare), formulering/
uppföljning av medarbetarundersökningar och 
översyn av befattningsbeskrivningar.

WOrkshOps För att ge deltagarna insikt i be-
fintlig genusvetenskaplig kunskap som avstamp 
för den gemensamma kunskapsutvecklingen 
utifrån organisationernas jämställdhetsåtgärder 
har olika typer av workshops arrangerats. I varje 
organisation har skräddarsydda workshops för 
olika funktioner/enheter genomförts, bland 
annat koncernledning, mellanchefsgrupp, jäm-



ställdhetsgrupp, Lean-avdelning, informa-
tionsavdelning och personalavdelning. Vid 
dessa workshops har kunskapsspridning 
från forskningen varvats med diskussioner 
om hur kunskaperna kan användas i delta-
garnas egna verksamheter. Diskussionerna 
har i flera fall lett till strategiska åtgär-
der i organisationerna, som exempelvis 
revidering av jämställdhetsplan, befatt-
ningsbeskrivningar och rekryteringsför-
faranden. Ett företag har ändrat sina tider 
för lunch och fika så att alla medarbetare 
oavsett uppgift har möjlighet att träffas, 
vilket enligt dem har minskat traditionella 
hierarkier och skapat nya mer jämlika 
gemenskaper. Flera av företagen uppger 
dessutom att det numera förs ett samtal 
om jämställdhet i olika delar av verksam-
heterna, vilket inte var fallet innan pro-
jektet. Dessa samtal handlar bland annat 
om hur företaget bättre kan dra lärdom 
av anledningarna till att vissa anställda 
väljer att säga upp sig, hur företaget kan få 
bättre insikt i hur den rådande jargongen 
på arbetsplatsen uppfattas av utomstående, 
hur en skogsmaskin skulle kunna utformas 
ur ett jämställdhetsperspektiv, samt hur 
företaget kan väva in beskrivningar av 
sina jämställdhetsåtgärder när de tar emot 
studiebesök.

Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet har 
två nationella workshops arrangerats för att stäm-
ma av projektets resultat och diskutera hur de kan 
användas som avstamp för fortsatta jämställdhets-
åtgärder i skogsnäringen. Den första arrangerades 
våren 2014 med rubriken ”Att leda och styra mer 
jämställt – erfarenhetsutbyte om konkreta metoder 
för jämställdhet i skogsnäringen”. Deltagare var 
de företag, myndigheter och organisationer som 
tidigare medverkat i regeringens framtagande av en 
nationell strategi för jämställdhet i skogsnäringen. 
Vid workshopen presenterades den uppföljande 
analys som gjorts i samarbete mellan Sveriges 
lantbruksuniversitets och Luleå tekniska universi-
tets projekt av organisationernas jämställdhetsinte-
grering i sina styrdokument, vilket var ett av deras 
åtaganden i strategin. Där genomfördes även en 
kreativ process för att utveckla idéer till fortsatta 
jämställdhetsåtgärder i skogsnäringen. Våren 2015 
arrangerades ännu en nationell workshop med 
rubriken ”Att lära och göra mer jämställt – samlad 
forskning för branschgemensamma framtidsstra-
tegier i skogsnäringen”. Deltagare var företag, 
forskare, konsulter, myndigheter och organisationer 
med intresse av att ta del av projektens resultat. 
Vid workshopen presenterades ett urval av de 
genusvetenskapliga analyser som gjorts i projekten 
tillsammans med praktiska exempel från några 
av de företag som medverkat. Där genomfördes 
även gruppdiskussioner för att utforma bransch-
gemensamma framtidsstrategier för jämställdhet i 
skogsnäringen.



desIgNteAms  

För att utveckla nytänkande jämställdhetsåt-
gärder bortom de som vanligtvis genomförs 
har så kallade ”designteams” skapats vid 
tre av de deltagande företagen: Sveaskog, 
Komatsu och Indexator. Benämningen 
designteams avslöjar att det handlar om att 
”designa” (d.v.s. utforma) nya perspektiv 
och lösningar i ett ”team” (d.v.s. lag/grupp) 
av medarbetare. Varje team består av ett 
tiotal personer från olika delar av företaget 
med olika yrken, positioner och kompeten-
ser för att få en så mångfacetterad bild som 
möjligt av företagets nuläge och framtid. 
Även om designteamet utgör en separat 
struktur utöver företagets ordinarie funktio-
ner/enheter bör processen ske i så nära dia-

log med ordinarie verksamhet som möjligt för 
att säkerställa att resultaten blir relevanta och 
användbara. Koordinering är därför nödvändigt 
gentemot andra pågående förändringsprocesser 
som har inverkan på kvinnors och mäns villkor 
i organisationen, t.ex. större organisationsför-
ändringar (bl.a. införandet av Lean Production) 
eller formulering av strategier för kommunika-
tion och rekrytering.

Kreativ metod är en viktig del i designteam-
sprocessen för att möjliggöra samskapande av 
nytänkande idéer. Det kreativa består i fritän-
kande utveckling av en mångfald av idéer som 
gemensamt vidareutvecklas till konkreta förslag. 
Det kreativa elementet medför att designtea-
mets process inte är helt färdigformulerad från 



start utan utformas steg för steg under 
processens gång utifrån idéernas karaktär 
och deltagarnas diskussioner. Processen i 
designteamet är linjär i bemärkelsen att 
den först ringar in områden/frågor att 
hantera/lösa, därefter formulerar idéer till 
lösningar, sedan vidareutvecklar ett urval 
av idéerna till konkreta åtgärder och slut-
ligen förankrar dessa åtgärder i de delar av 
organisationen som kan genomföra dem. 
Samtidigt är processen cirkulär i bemär-
kelsen att behovsformulering, idéutveck-
ling och konkretisering genomförs i flera 
varv under hela processens gång allt efter-
som designteamets kunskaper och insikter 
vidareutvecklas. Vissa designteam kan ha 
ett förbestämt slutdatum för sin process, då 
de ska sammanställa sina slutgiltiga förslag 
för vidareföring i organisationen. Andra 
designteam kan bedriva sina processer 
utan stoppdatum och förmedlar då sina 
förslag löpande till berörda instanser. 

Designteamsträffarnas antal, frekvens och 
längd kan variera beroende på teamets 
och organisationens behov och önskemål. 
I detta projekt har cirka fem träffar per 
år genomförts med varje designteam och 
längden på varje träff har varierat mellan 
två till fem timmar. Rollfördelningen 
i designteamen kan variera och i detta 
projekt har Luleå tekniska universitets 
forskare axlat rollen som processledare 
tillsammans med Klabböle konsult som 
särskilt ansvarat för genomförandet av 
den kreativa metoden. Forskarna har även 
bidragit med kunskaper från tidigare ge-
nusforskning om organisationsutveckling, 
för att öka sannolikheten att idéerna leder 
till reell, bestående förändring av rådande 
genusmönster. De har även dokumenterat 
och sammanställt resultaten från varje träff 
för att skapa en kumulativ idéutveckling 

från träff till träff. Deltagarna i designteamen har 
bidragit med kunskaper och idéer utifrån sina spe-
cifika positioner, bakgrunder och kompetenser. Vid 
träffarna varvas helgrupp med indelning i mindre 
grupper för att så många som möjligt ska komma 
till tals. Även uttrycksformerna för idéerna varieras 
mellan att tala, lyssna, skriva, rita för att öka krea-
tiviteten och tillvarata deltagarnas olika tankesätt. 
Ofta används postit-lappar för att på ett enkelt 
och snabbt sätt formulera många olika idéer som 
sedan sorteras och prioriteras genom gemensam 
diskussion för fortsatt konkretisering med hjälp av 
en utvecklingsmall (t.ex. den mall som utvecklats 
av Joyn Service Design).

De designteamsprocesser som genomförs i pro-
jektet är i skrivande stund inte helt avslutade men 
några av de resultat som hunnit uppnås så här långt 
är ett designteams övergripande idé om hur deras 
organisation skulle kunna kommunicera sina upp-
nådda jämställdhetsförbättringar utåt med ett flertal 
enskilda idéer till nya åtgärder, budskap, arenor och 
kommunikationssätt. En annan idé som utvecklats i 
ett av designteamen är utbildning av hela orga-
nisationens personal i en innovativ kombination 
av Lean-strategier, värdegrund och jämställdhet. 
Ytterligare en idé som utvecklats av ett av design-
teamen är att använda ett jämställdhetsperspektiv i 
både produktutveckling och försäljning genom att 
betona den ömsesidiga relationen mellan människa 
och maskin.



VeteNskApLIgA puBLIkAtIONer 

För att analysera projektets lärdomar om 
genusmönster och jämställdhetsåtgärder 
i skogsnäringen har flera vetenskapliga 
artiklar skrivits, ofta i samarbete mellan 
Luleå tekniska universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet. Dessa är ännu inte helt 
färdigställda men planeras bli publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter under de närmsta 
åren. Dessutom kommer Maria Johansson 
att skriva en vetenskaplig avhandling om 
skogens genusmönster. En av artiklarna 
handlar om hur valet av argument för jäm-
ställdhet i Sveriges gruv- och skogsnäring 
påverkar möjligheterna till organisatorisk 
förändring. En annan artikel handlar om 
designteam som metod för att utveckla 
nytänkande jämställdhetsåtgärder i skogsnä-
ringen. En tredje och fjärde artikel handlar 
om skogsutbildade kvinnors respektive mäns 
förhållningssätt till jämställdhetsåtgärder i 
skogsnäringen. En femte artikel handlar om 
hur jämställdhet konstrueras i tal och hand-
ling i tio utvalda jämställdhetsplaner från 
skogliga företag och myndigheter. Nedan 
finns sammanfattningar av den fjärde och 
femte artikeln, som är de mest färdigställda.

“Kvotering är det mest ojämställda som finns”: 
Skogligt utbildade mäns begripliggörande av 
jämställdhetsarbete.

(Originaltitel: “Affirmative action is the 
most gender-unequal there is”: Men 
forestry professionals’ meaning-making of 
gender equality interventions)

Författare: Kristina Johansson, Maria Johans-
son, Elias Andersson, Gun Lidestav 

Med inspiration från kritisk maskulini-
tetsforskning undersöker artikeln skogligt 
utbildade mäns förhållningssätt till jämställd-
hetsåtgärder i skogsnäringen. Det empiriska 

materialet utgörs av en nationell enkät till ett 
urval av män som genomgått skogsutbildning i 
Sverige. Resultatet visar att männen tycks glida 
mellan två huvudsakliga logiker i sin förståelse 
av och positionering i relation till jämställdhet. 
Den ena logiken består av ett dekonstrukti-
onistiskt förhållningssätt som delvis synliggör 
och utmanar skogsnäringens maskulina norm. 
Den andra logiken består av ett mer protektio-
nistiskt förhållningssätt som snarare ifrågasätter 
branschens jämställdhetsarbete, särskilt den 
föreställda förekomsten av kvotering som vissa 
menar gynnar kvinnor och missgynnar män 
vid rekrytering eller befordran. Båda dessa 
förhållningssätt kan tolkas som motståndsstra-
tegier mot skogsnäringens pågående föränd-
ringsarbete och problembeskrivningar. Ett 
dekonstruktionistiskt förhållningssätt tenderade 
att utnämna äldre skogsägande män som bärare 
av ojämställda strukturer och föreställningar 
medan de män som själva svarat på enkäten och 
de skogliga organisationer som de arbetar inom 
förblev oproblematiserade. Ett protektionistiskt 
förhållningssätt upprätthåller därmed maskulina 
normer där män per automatik ses som bärare 
av rätt sorts kompetens medan kvinnors posi-
tioner tvärtom antas vara tillskansade genom 
kvotering.  

Transformativa begränsningar och avpolitiserad  
förändring: Jämställdhet som tal och handling i 
Sveriges skogsnäring.

(Originaltitel: Transformative restraints and 
de-politicized change: The language and prac-
tice of gender equality in the Swedish forestry 
industry)

Författare: Elias Andersson, Maria Johansson, 
Gun Lidestav, Malin Lindberg

I samband med att Sveriges nationella strategi 
för jämställdhet i skogsnäringen lanserades 



2011 åtog sig flera skogliga företag och 
myndigheter att jämställdhetsintegrera 
sina styrdokument. Studien skulle följa 
upp hur det arbetet hade fortlöpt men 
eftersom det visade sig att endast ett fåtal 
organisationer hade vidtagit några åtgärder 
för detta fokuserar studien istället hur jäm-
ställdhet konstrueras i tal och handling i 
tio utvalda jämställdhetsplaner. Resultaten 
visar att i planerna representeras subjekts-
positionen kvinna som i avsaknad av rätt 
kompetenser och färdigheter och i behov 
av hjälp samtidigt som den maskulina 
normen i organisationerna förblir osynlig 
och oproblematiserad. Fokuset på att 
”stötta” och ”hjälpa” kvinnor till ledande 
positioner bidrar till att forma jämställdhet 
till en smal fråga enbart för en lite och re-
lativt priviligierad grupp kvinnor. Genom 
att betona att kvinnor ska ”ändras” för 
att passa in i organisationen och bidra till 
ekonomisk tillväxt görs kvinnor till (ännu 
outnyttjade) resurser och statiska kate-
gorier. Analysen visar vidare att hur jäm-
ställdhet artikuleras döljer konflikter och 
maktrelationer i organisationerna vilket 
begränsar möjligheterna till förändring. 



reFLektIONer 

Projektets erfarenheter visar att en interak-
tiv forskningsansats där akademi, näringsliv 
och samhälle tillsammans utvecklar ny 
kunskap är ett givande sätt att ta sig an 
utmaningarna med rådande genusmönster i 
skogsnäringen. Akademin har kunnat bidra 
både med befintliga vetenskapliga rön och 
med nya analyser av de deltagande organi-
sationernas praktiska jämställdhetsåtgärder. 
Näringslivet har kunnat bidra både med 
praktiskt relevanta teman att utforska och 
med erfarenheter från sina praktiska insatser 
för att förändra det rådande genusmönstret 
i sina organisationer. Samhället har kunnat 
bidra både med samhälleligt relevanta teman 
att utforska och med en koordinering 
av relevanta aktörer inom olika sektorer. 
Tillsammans har de involverade aktörerna 
kunnat bidra med en ökad insikt i de teo-
retiska, praktiska och samhälleliga aspekter 
som påverkar skogsnäringens genusmönster. 
Samtidigt har det under projektets gång bli-
vit tydligt att ännu fler aktörer från akademi, 
näringsliv och samhälle behöver involveras i 
den fortsatta processen för att dessa insikter 
ska omvandlas till faktisk förändring på 
en strukturell nivå. Som det konstateras i 
Sveriges nationella jämställdhetsstrategi för 

skogsnäringen finns det ett ömsesidigt beroen-
de mellan utbildning, arbetsliv och skogsägande 
som kräver simultan förändring på flera fronter. 
Såväl Luleå tekniska universitets som Sveriges 
lantbruksuniversitets projekt visar att jäm-
ställdhetsinsatser inom dessa tre områden kan 
dra nytta av en korsbefruktning av forskning, 
politik och praktik.

De metoder som presenterats i denna rapport 
– bollplankande, workshops och designteams 
– bidrar till sådana synergieffekter genom att 
väva samman vetenskapliga rön och analyser, 
skogsnäringens teman och erfarenheter, samt 
samhällets mål och styrning. Erfarenheterna vi-
sar emellertid att det finns ett flertal utmaning-
ar för att uppnå detta. Bland annat krävs det en 
koordinerande part som håller dialogen levande 
mellan akademi, näringsliv och samhälle, vilket 
har möjliggjorts via projektfinansieringen 
men som nu efter projektslut blir svårare att 
upprätthålla. Det krävs även att de interaktiva 
arbetssätten hålls levande inom de deltagande 
organisationerna, för att skapa en bestående 
utvecklingsprocess. En annan utmaning är att 
göra det möjligt för alla berörda aktörer att dra 
nytta av de vetenskapliga analyser som ännu 
återstår att göra av projektets materialinsamling 
eftersom akademins kunskapsutvecklande pro-
cesser ofta kräver längre tid än vad som ryms 
inom projektramen.

Även metoderna i sig innehåller utmaningar 
vad gäller att skapa ett interaktivt erfaren-
hetsutbyte och kunskapsutveckling mellan 
de involverade aktörerna. Fördelen med att 
kombinera bollplank med workshops och 



designteam är att processen kan skräd-
darsys till varje deltagande organisations 
förutsättningar och behov. Organisationer 
med lång erfarenhet av jämställdhetsar-
bete kan då få inspiration och verktyg 
för att upprätthålla uppnådda resultat och 
hitta vägar till ytterligare fördjupning och 
förankring av processen. Organisationer 
som just inlett sitt jämställdhetsarbete 
kan få kunskap och arbetsformer för att 
identifiera relevanta åtgärdsområden och 
ge chefer och medarbetare en grundläg-
gande insikt i rådande genusmönster och 
möjliga förändringar. Samtidigt kan de 
interaktiva arbetssätten skapa förväntning-
ar på de deltagande forskarna att bidra 
med mer traditionella föreläsningar än vad 
de interaktiva metoderna föreskriver i sin 
strävan efter ett ömsesidigt lärande mellan 
teori och praktik. Det kan även skapas 
ett sorts medberoende där de deltagande 
organisationerna vänjer sig vid att luta sig 
mot forskarnas expertstöd i planering och 
genomförande av sina jämställdhetsåtgär-
der istället för att bygga upp en självstän-
dig intern förmåga. Vidare kan forskarnas 
utifrånperspektiv göra dem oförmögna att 
urskilja organisatoriska begränsningar för 
möjliga jämställdhetsåtgärder. På liknande 
sätt kan forskarnas vetenskapliga analyser 
fokusera andra aspekter än de som upplevs 
som mest väsentliga i organisationernas 
utvecklingsprocesser.

Designteams som metod utgör en särskild ut-
maning i sin innovativa ambition att vid sidan av 
organisationens ordinarie strukturer utveckla idéer 
som når bortom befintliga jämställdhetsåtgärder. 
Kreativa processer är oförutsägbara till sin natur 
vilket gör att resultatet inte alltid blir det förvän-
tade. Den kumulativa processen innebär att både 
toppar som dalar kan upplevas under resans gång 
hos såväl deltagare som processledare. Initialt kan 
deltagarna känna sig ovana att arbeta på ett sådant 
fritänkande, gränsöverskridande sätt för att senare 
uppleva det som berikande och kul att tänka utan-
för ramarna. I vissa moment kan deltagarna fastna i 
cirkelresonemang, oenighet om formuleringar eller 
svårigheter att konkretisera sina idéer till genom-
förbara åtgärder. Det kan tidvis vara frustrerande 
för deltagarna att inte se slutresultatet av processen 
framför sig, vilket kräver tålamod tills idéerna 
hunnit utvecklas, sammanställas och konkretiseras. 
När designteamet hunnit träffas tillräckligt många 
gånger kan en översikt av alla utvecklade idéer 
ge en energikick inför de fortsatta stegen fram till 
färdigformulerade förslag. Från processledarnas 
sida krävs en balans mellan styrning och kreativitet 
för att övervinna utmaningarna och nå fram till 
användbara resultat. 

Sammanfattningsvis återstår det mycket att göra 
både vad gäller den teoretiska kunskapsutveck-
lingen om skogsnäringens genusmönster och det 
praktiska genomförandet av jämställdhetsåtgärder 
för att förändra dessa mönster. Luleå tekniska uni-
versitets projekt har möjliggjort samordning och 
samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle 
under en begränsad tid, vilket förhoppningsvis kan 
leda till fortsatta gemensamma insatser på området.



Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

I denna rapport presenteras 
erfarenheterna från Luleå  
tekniska universitets projekt 
”Från macho till modern – 
jämställdhet i skogsbrukets 
arbetsorganisationer” som 
bedrivits 2013-2015 med 
finansiering från VINNOVA.  
I samarbete mellan akademi, 
näringsliv och samhälle har 
projektet utvecklat teoretisk 
och praktisk kunskap om 
genusmönster och jämställd-
hetsåtgärder i skogsnäringen.
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