Jämställd skogssektor

11 maj 2021

FR ÅN HANDLING TILL RESULTAT

Välkommen

Från implementering till resultat, är en fortsättning
på konferensen som genomfördes 2018. Då togs det
flera avstamp att sexism och snäva maskulinitetsnormer inte är något som hör hemma i skogssektorn
och inte heller i samhället som stort.
Denna konferens syftar till att fortsätta problematisera de ojämställdhetsproblem som finns men
också ge verktyg till hur ni kan arbeta mer inkluderande genom ett jämställdhetsperspektiv. Ni kommer

bland annat få kunskap om hur maskulinitet skapas
och återskapas men också testa nya sätt att arbeta
och medvetet skapa önskvärd arbetsplatskultur.
Det handlar om att (våga) implementera, utvärdera
och efterfråga ett jämställdhetsperspektiv i
hela värdekedjan.
Vi utmanar resten av skogssektorn i Sverige att
tillsammans med oss fortsätta driva arbetet för
en mer inkluderande och jämställd skogssektor!

AN MÄL AN
jamstalldskogssektor.coeo.events
Tack till våra arrangörer och medarrangörer som gör det möjligt
att du utan kostnad kan anmäla dig till konferensen.
ARR ANGÖRER: SKOGSL ÄNET VÄSTERBOT TEN & NOLIA

MEDARR ANGÖRER

Programmet
TI D S PL A N

PRO G R A M 1 1 M A J
8.30

Välkommen till Lobbyn!

11.40

Introduktion till metodverkstäder

09.00 Inledning med Malin Rönnblom

11.45

LUNCH & POSTER – digital utställning

09.30

Skogsmannen – en idealtyp i förändring - Peter Söderström

12.45

Mingel i lobbyn och välkommen till
metodverkstäder

Finns det en idealbild av vem som har
kunskaper och kapacitet att arbeta i
skogssektorn? Vem är det isåfall?
Behövs idealtyper eller står dom i vägen
för fortsatt nyansering och breddning
av vem som kan utbilda sig, arbeta med
och äga skog? Vad händer när traditionella ideal ifrågasätts? Räcker det med
extern granskning eller är även interna
incitament nödvändiga för att skapa
framtidens jämställda skogssektor?

13.00

Metodverkstäder (se beskrivning på
nästa sida)

10.15

Paus & mingel

10.30

Hemligt inslag

10.40

Vad kostar det att stå upp för jämställdhet? Anna Schyman och
Joachim Östergård
Samtalet leds av Malin Rönnblom

11.10

Respekttrappan - 7 steg för inkluderande arbetsplatser - Ida Östensson
Presentation av och ett smakprov på
lärplattformen Respekttrappan som
hjälper er att skapa förändring, öka
medvetenheten och starta samtal som
annars inte sker. Ett viktigt steg i att
skapa lika möjligheter och förutsättningar för alla att nå sin fulla potential
på jobbet.

•

Man gör skillnad
Ida Östensson, Make Equal
(50 platser)

•

Åskådarens roll för skogligheten
Dennis Nyström & Jens Karberg,
MÄN (50 platser)

•

Det könade Landskapet
Linda Gustafsson och Annika Dalén,
Umeå Kommun (obegränsat)

•

Från implementering till resultat
Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten & Helena Österlind, Klabböle
Konsult med gäster. (obegränsat)

13.45

Paus och sluss till det gemensamma
digitala rummet

14.00

Män om maskulinitet - Pär Lärkeryd,
Staffan Norin, Jesper Fundberg
Samtalet leds av Malin Rönnblom

14.45

Avslutning och vägen framåt!

Metodverkstäder
VÄ L J D IT T S PÅ R

Vid anmälan väljer du en av metodverkstäderna under fältet ”taggar”. Du
kommer i god tid före konferensen att
få bekräftelse på din anmälan om det
finns plats kvar på vald metodverkstad.
M A N G Ö R S K I LLN A D

D E T KÖ N A D E L A N D S K A P E T

Ida Östensson, Make Equal

Linda Gustafsson och Annika Dalén,
Umeå kommun

Make Equal och Region Norrbotten har utvecklat metodmaterialet Man gör skillnad. Tillsammans med Ida Östensson får ni testa delar av
materialet i tre steg - kunskapshöjning, reflektion och praktiskt förändringsarbete. Med ett
extra fokus på maskulinitetsnormer bidrar Man
gör skillnad till att alla, oavsett kön, kan delta på
likvärdiga villkor på jobbet.

Å S K Å DA R E N S R O LL FÖ R
S KO G LI G H E TE N
Dennis Nyström & Jens Karberg, MÄN
Delta på ett inspirationstillfälle med interaktiva
delar: Prova konkreta övningar för hur ett förändringsarbete skulle kunna gå till! Innehållet
bygger på att deltagarna får i mindre grupper
testa konkreta övningar som berör våld och
genus utifrån en åskådaransats. Fokus är vad
deltagarna kan göra som aktiva åskådare i sina
kontexter för att skapa förändring.

Det könade landskapet handlar om att synliggöra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också om att visa upp platser som
är ojämställda och att lyfta frågeställningar
kring dem. På passet får ni veta varför det är
viktigt att belysa könsmaktstrukturer i samhället
och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med
genusfrågor i Umeå kommun

F R Å N I M P LE M E NTE R I N G
TI LL R E S U LTAT
Monica Forsman & Helena Österlind
med gäster
Metodverkstaden ”Från implementering till
resultat” visar på vilket sätt ett praktiskt och
vardagsnära jämställdhetsarbete bedrivs och
hur resultatet från det arbetet blir synligt. Det
är motiverande att se resultat på olika nivåer av
sitt jämställdhetsarbete och det är även så en
lär sig om vad som är fungerande insatser och
vad som behöver förändras.

Våra talare

M A LI N R Ö N N B LO M
M O D E R ATO R
Professor i statsvetenskap,
Karlstads universitet
Malin Rönnbloms forskning rör
framför allt hur nya former för
politisk styrning påverkar vår demokrati. Hon har även lång erfarenhet av forskning
om jämställdhetspolitik och regional tillväxtpolitik
där hon framför allt har intresserat sig för olika
gruppers möjligheter att påverka i politiken.
Malin skriver sedan snart 20 år regelbundet
krönikor i Västerbottens Kuriren.

ANNA SCHYMAN
Skogsvetare Holmen skog,
styrelsemedlem &
kommunikationsansvarig Nyks
När sociala medier blir till ett
ofiltrerat konferensrum krävs det
att vår arbetssituation i skogsbranschens
vardag är tillfredsställande. värderingar och
värdegrund räcker inte till. Det är i min mening
skogsbranschens och arbetsgivares ansvar att
tillfredsställa och till viss mån utbilda sin personal.
Nyks, Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor
och icke-binära i Skogsbranschen är en förening som har visionen att förstärka kvinnor och
icke-binäras roll i skogssektorn.
Deltar i Vad kostar det att stå upp för jämställdhet?

A N N I K A DA LÉ N

D E N N I S N YS TR Ö M

Utvecklingsstrateg,
Umeå kommun

Verksamhetsutvecklare
& utbildare

Statsvetare från Uppsala
Universitet med en masterexamen i genusvetenskap från
Colombias Universidad National
och drygt 10 års erfarenhet av arbete
med jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Som utvecklingsstrateg med inriktning
jämställdhet i Umeå kommun är Annika
beredande tjänsteperson till kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott.

Dennis Nyström har varit
verksam inom MÄN sedan
2012. Han har arbetat inom
MÄN med att utveckla metoder och
modeller för enskilda verksamheter, kommuner
och myndigheter för att arbeta systematiskt med
våldsförebyggande arbete. Idag arbetar Dennis
med Konceptet ”En kommun fri från våld” där han
utbildar och handleder kommuner i utvecklingen
av deras våldspreventiva arbete.

Deltar i metodverkstaden Det könade landskapet

Deltar i metodverkstaden Åskådarens roll för
skogligheten

Våra talare
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I DA Ö S TE N S S O N

Jämställdhetsstrateg,
Klabböle konsult

Grundare och ordförande
Make Equal

Helena Österlind är konsult
med fokus på frågor om jämställdhet och utveckling av verksamheter. I flera år har skogssektorn
varit av särskilt intresse för Helenas jämställdhetsarbete. Hon har varit processledare i projekt
som syftat till att utmana machokulturen samt
att bidra till metodutveckling för ett hållbart
jämställdhetsarbete. Helena vill bidra till att
forma morgondagens jämställda skogssektor.

Ida Östensson är en av
Sveriges främsta folkbildare
och jämlikhetskämpar som sedan
uppväxten i Västerbotten engagerat
sig för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. För
tio år sedan grundade hon jämlikhetsstiftelsen
Make Equal som utvecklar innovativa och lösningsfokuserade metoder för jämlikhet och inkludering.

Deltar i metodverkstaden Från implementering
till resultat
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H E LE N A Ö S TE R LI N D

Deltar i Respekttrappan och metodverkstaden Man
gör skillnad

JENS K ARBERG

J E S P E R FU N D B E RG

Verksamhetsutvecklare
& projektledare

Forskare, polisutbildningen
Malmö universitet,

Jens har varit verksam inom
MÄN i 5 år och verksamhetsansvarig för MÄN:s arbete med
jämställt föräldraskap samt är
projektledare för Livscykeln. Livscykeln är ett
våldspreventivt projekt finansierat av EU som
innehåller bland annat MÄN:s processstöd till kommuners arbete med våldsprevention, metoderna Mentorer i våldsprevention och
Agera tillsammans, samt MÄN:s arbete med jämställt föräldraskap. För det sist nämnda är Jens
också ansvarig för implementeringen av arbetet.

Jesper Fundberg är forskare
och utbildare vid polisprogrammet i Malmö och fokuserar främst
på frågor om maskulinitet och makt.
Varför har män större handlingsutrymme än
kvinnor och vad krävs för att minska detta handlingsutrymme och vems ansvar är det?

Deltar i metodverkstaden Åskådarens roll för
skogligheten

Deltar i Män om maskulinitet

Våra talare

J OAC H I M Ö S TE R G Å R D S

LI N DA G U S TA FS S O N

VD på Geoteam AB

Jämställdhetsstrateg,
Umeå kommun

Joachim fick utstå hot via mail,
trakasserier och borttagna
vänner på Facebook - allt för
att han publikt valde att inte stå
bakom skogsmaskintillverkare som
använder kvinnor som objekt i sin marknadsföring.
Blir man en ”kärring” och vill utrota modellyrket
för att man inte har överseende med grov objektifiering av kvinnor i marknadsföring? Hur kan
många män - i en bransch som skriker efter fler
kvinnor - fortfarande se det som en rättighet att se
både halvnakna och påklädda kvinnor i reklamen?

Genusvetare från Umeå
Universitet med 15 års erfarenhet
av arbete med jämställdhetsfrågor lokalt, regionalt och nationellt.
Som jämställdhetsstrateg i Umeå kommun är
Linda beredande tjänsteperson till kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott.
Deltar i metodverkstaden Det könade landskapet

Deltar i Vad kostar det att stå upp för jämställdhet?

M O N I C A FO R S M A N

P E TE R S Ö D E R S TR Ö M

Särskilt sakkunnig jämställdhet
Länsstyrelsen Västerbotten

Sociolog, Gender Equality Vision

Monica har under 15 års tid
arbetat med jämställdhetsintegrering främst på regional nivå
med att stötta kommuner, myndigheter och näringsliv i deras arbete med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Från 2012
har arbetet fokuserat en stor del på arbetet inom
Jämställd skogssektor med fokus på stöd och
metodutveckling kopplat till de jämställdhetsutmaningar som har identifierats i länet.
Deltar i metodverkstaden Från implementering till
resultat

Peter är fritidspedagog och
sociolog som arbetat med
behandling av våldsutsatta
barn och ungdomar inom BUP.
Sedan 2000 har Peter arbetat,
nationellt och internationellt, med jämställdhetsfrågor med fokus på mäns våld mot kvinnor och
barn. Peter var sakkunnig i utredningen inför
framtagandet av den nationella strategin mot
mäns våld mot kvinnor.
Deltar i Skogsmannen – en idealtyp i förändring

Pär Lärkeryd är koncernchef
och vd för Norra Skog. Han
har tidigare framför allt varit
verksam inom verkstadsindustri,
bland annat som Vd för Indexator. Pär
har gedigen praktisk erfarenhet av
strategiskt arbete och förändringsledarskap
och har mottagit flera priser för sitt
förändringsarbete.
Deltar i Män om maskulinitet

Regionchef och Stf GD
Skogsstyrelsen
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Staffan har varit engagerad
för jämställdhetsarbetet inom
skogssektorn och även inom
idrottsrörelsen i många år. Han har
deltagit i arbetet ta fram analys och handlingsplaner för jämställd skogssektor i norra Sverige
(Jämlys), skogssektorns avsiktsförklaring för
jämställdhet inom Skogslänet samt initierat flera
andra utvecklingsprojekt om jämställdhet och
mångfald.
Deltar i Män om maskulinitet

Kontakt
F R ÅG O R K R I N G I N N E H Å LL

P R A K TI S K A F R ÅG O R

Monica Forsman
Särskilt sakkunnig jämställdhet
Länsstyrelsen Västerbotten

Kristin Olsson
Projektledare Nolia

monica.forsman@lansstyrelsen.se
010-2254316
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Koncernchef Norra Skog
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Våra talare

kristin.olsson@nolia.se
090 - 888 86 04

