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Sammanfattning 
 

Modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället 
förändras i allt snabbare takt, vilket innebär att svenska företag står inför stora 
marknadsförändringar. Ett sätt att arbeta med dessa förändringar är att skapa 
strategier för att öka mångfalden på arbetsplatsen (Alm, 1999). För att uppnå 
mångfald krävs att företag arbetar inkluderande. Mångfald som begrepp har delvis 
vuxit fram ur en ökad globalisering där företag arbetar gränsöverskridande, 
arbetskraft flyttar länder emellan, användningen av Internet har ökat lavinartat och 
där nytänkande blir ett måste (Widell & Mlekov, 2013). 
 
Målet med denna uppsats är att vidareutveckla det arbete med jämställdhet och 
mångfald som pågår inom Holmen Skog. Arbetet ska ge en nulägesanalys som i sin 
tur kan ligga till grund för en fortsatt ökad förståelse kring begreppen och skapa 
förutsättningar att bedriva inkluderande verksamhet. En anonym enkät skickades ut 
till 272 tjänstemän, varav 211 personer valde att delta. En grupp om fem slumpvis 
utvalda personer deltog i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 
majoriteten av medarbetarna på Holmen Skog är välutbildade män över 35 år. De 
flesta har jakt, fiske och friluftsliv som intresse, är i förhållande och har barn. Flera 
av medarbetarna ser mångfald utifrån en bred definition som inkluderar människors 
lika värde och tar hänsyn till olikheter för kön, ålder och etnicitet men också 
olikheter när det kommer till familjekonstellationer och erfarenheter. 
 
En organisation uppnår mångfald genom medvetet utövande, i en säker och positiv 
lärandemiljö, av förståelse och uppskattning av de egenskaper som är olika våra 
egna (Kumar & Patrik, 2012). För Holmen Skog att skapa denna miljö krävs det att 
medarbetarna har en grundläggande kunskap kring mångfald och vad inkluderande 
verksamhet är. Holmen Skog bör sträva efter ett aktivt mångfaldsarbete och skapa 
en attraktiv arbetsplats dit nya medarbetare söker sig och befintliga medarbetare 
väljer att stanna kvar. En arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga i att tala 
fritt, vågar komma med idéer och får utrymme att ha nya och banbrytande åsikter, 
vilket behövs för att ta Holmen Skog framåt och in i framtiden. 
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Summary 

 
Modern technology, social structures and the ethnic makeup in society are changing at 
increased rate, leading Swedish companies to face major market changes. One way of 
working with these changes is to create strategies for increased diversity within the 
workplace (Alm, 1999). To be able to achieve diversity a company needs to work with 
inclusiveness. Diversity as a concept has partly grown from an increased globalization 
where companies work across borders, where the workforce moves between countries, 
where the use of Internet has increased massively, and forward thinking is a must (Widell 
& Mlekov, 2013). 
 
In 2010 Holmen Group announced an equality and diversity policy. The purpose of this 
essay is to take the work with equality and diversity within Holmen Skog further. This 
essay gives a current situation assessment of the degree of diversity within Holmen Skog, 
which in turn can form a foundation for an increased understanding of the concepts and 
create pre-requisites to conduct inclusiveness. An anonymous survey was sent out to 272 
employees, of whom 211 chose to participate. A group of five random employees took 
part in semi-structured interviews. The result shows that the majority of the employees at 
Holmen Skog are well educated men above 35 years of age. Most of the employees have 
hunting, fishing and outdoor lifestyle as interests, and state their marital status as in a 
domestic partnership with children. Many of the employees define diversity as a concept 
that includes people’s equal rights and takes in consideration the differences in sex, age 
and ethnicity but also the differences when it comes to family situation and experience. 
 
An organisation achieves diversity though conscious exertion, in a safe and positive 
learning environment, by understanding and appreciation of the abilities that are different 
from our own (Kumar & Patrick, 2012). For Holmen Skog to create this environment 
there is a need for the employees to have a basic knowledge about diversity and 
inclusiveness. Holmen Skog should strive for an active diversity strategy and create an 
attractive workplace where prospective employees choose to apply, and current 
employees choose to stay. A workplace where the employees feel safe to speak freely, 
actively come up with new ideas and dare to have new and ground-breaking opinions, all 
of which is needed for the future growth of Holmen Skog in the future.  
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Abstract 

 
Svenska företag står inför stora marknadsförändringar i takt med att modern teknik, 
sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället förändras. Ett sätt 
att arbeta med dessa förändringar är att öka mångfalden på arbetsplatsen genom 
inkluderande verksamhet. Detta arbete ska ge en nulägesanalys av graden av 
mångfald på Holmen Skog, som i sin tur kan ligga till grund för en fortsatt ökad 
förståelse kring begreppen och skapa förutsättningar att bedriva inkluderande 
verksamhet. 
 
Nyckelord: Mångfald, inkluderande verksamhet, jämställdhet, organisation, 
organisationsförändring, könsfördelning, skogsbranschen, globalisering 
 

 
Swedish companies are facing major market changes as modern technology, social 
structures and the ethnic makeup in society is changing. One way of working with 
these changes is to increase diversity within the workplace though inclusiveness. 
This essay gives a current situation assessment of the degree of diversity within 
Holmen Skog, which in turn can form the foundation for an increased 
understanding of the concepts surrounding diversity and create pre-requisites to 
conduct inclusiveness in the workplace. 
 
Keywords: Diversity, inclusiveness, equality, organization, organizational change, 
gender representation, forest industry, globalisation 
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Förord 

 
I samband med författarens anställning på Holmen Skog år 2017 diskuterades 
frågor kring jämställdhet på företaget. Ett önskemål om att vidareutveckla frågan 
resulterade i en definition från Holmen Skogs HR-avdelning om att genomföra ett 
examensarbete kring mångfald och inkluderande verksamhet. Projektet passade in 
tidsmässigt för både Holmen Skog och författaren och arbetet kunde därefter 
påbörjas. Arbetet har därefter, som alla examensarbeten, inte varit helt friktionsfritt. 
Dels för att författaren arbetat på en ny arbetsplats samtidigt som hon skrivit 
examensarbete och dels för att enkäter och intervjuer kräver inblandning från flera 
parter för att få fram ett resultat. Resultatet är, trots en lång skrivprocess, gott och 
författaren hoppas och önskar att Holmen Skog och skogsbranschen i stort kommer 
ha nytta av detta examensarbete. 

Ett stort tack riktas till handledare Annelie Bryngelsson på Holmen Skog som givit 
av sin tid, bidragit till oerhört intressanta diskussioner och har varit ett bollplank 
och en klippa genom hela arbetsprocessen. Tack även till handledare Cecilia 
Malmqvist på Linnéuniversitetet för hennes utmärkta expertis och för alla trevliga 
möten och samtal under halvåret som gått. Ett extra tack till min syster Anna 
Bylander för hennes stöd under hela skrivprocessen, för korrläsning, tankar och 
intelligenta inlägg till arbetet. Tack även till Mats Nilsson och Skogsledningen på 
Holmen Skog för att projektet möjliggjorts.  
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund   

Modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i 
samhället förändras i allt snabbare takt, vilket innebär att svenska företag 
står inför stora marknadsförändringar. Detta ställer krav på 
innovationsförmåga, kreativitet och förmågan att finna anpassad kompetens 
(Wrench, 2005). Ett sätt att arbeta med dessa krav är att skapa strategier för 
att öka mångfalden på arbetsplatsen och på sikt generera en diversifierad 
personalstyrka (Alm, 1999). För att uppnå mångfald krävs att företag arbetar 
inkluderande. År 2008 utkom Arbetsgivarverket med strategin Inkluderande 
synsätt – en strategi för mångfald i staten. I strategin beskrivs inkludering 
enligt följande: 

”Inkludering handlar om att strukturer och system förändras så 
att de möjliggör att relevant kunskap om kompetens som 
människor innehar kommer till nytta utan hinder på vägen. 

Inkluderande synsätt är ett klimat där alla kan lyfta sina 
kunskaper och talanger så att de kan komma till nytta på det 
mest effektiva sättet och till mest gagn för verksamheten. 

Inkludering är inte en strategi för att få människor att passa in 
i befintliga system och strukturer. Inkludering är alltså inte 
samma sak som integrering.” 

 
Begreppet mångfald förekommer frekvent i samhällsdebatten och ofta i 
sammanhang kopplat till integrationspolitik eller organisationsutveckling. 
Det används även för att tala om en diversifierad flora och fauna, en 
biologisk mångfald. Detta begrepp är vedertaget inom natur- och 
skogsvården och är ofta förekommande i naturvetenskaplig litteratur och av 
yrkesverksamma i den skogliga näringen. I en översättning av FN:s 
konvention om biologisk mångfald från 1993 definieras biologisk mångfald 
enligt följande: 
 

”…variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och 
andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka 
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. (Utrikesdepartementet 1993.) 

 
Både mångfald i en organisatorisk kontext och inom naturvetenskapen syftar 
till att främja en bredd, att vidta åtgärder för att skapa hållbara system. Den 
mångfald som detta arbete syftar till berör människor, men kopplingen 
mellan de båda begreppen är intressant då organisationen som ska 
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undersökas verkar inom skogsbruket och biologisk mångfald är en del av 
vardagen för många av de anställda. Innebörden av ordet mångfald gällande 
organisationer och integration skiljer sig däremot beroende av vem som 
väljer att definiera uttrycket. Arbetsgivarverket beskrev år 2006 mångfald 
som ”en blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för 
arbete, kvalitet och kundorientering”. 
 
Jämställdhet blir ofrånkomligt viktigt, i samtal om, och analyser kring, ordet 
mångfald och då särskilt inom skogsbranschen. Detta då yrken med 
anknytning till skogen historiskt uppfattats som manliga, där kroppsarbete, 
jakt och skoglig kunskap tydligt varit förknippade med maskulinitet 
(Andersson, 2015). Kvinnor har inte vuxit in i skogsbruket, skogsarbetet 
eller i den skogliga kulturen som männen fått möjlighet att göra. Frånvaron 
av kvinnor har kommit att uppfattas som ett tecken på skogsbrukets 
förlorade status som ”modern” (ibid). De utbildningar som funnits längst i 
Sverige (jägmästar- och skogsmästarutbildningen vid SLU) har varit starkt 
överrepresenterade av en homogen grupp: heterosexuell vit man med 
intresse för jakt och skog. Kvinnor har varit ett undantag på utbildningarna 
och senare även i arbetslivet inom skogsbranschen. Konsekvenserna av få 
kvinnor på arbetsplatserna kan bli att kvinnorna får mer uppmärksamhet, 
vilket inte alltid är av godo. Kvinnorna ses då som undantag på arbetsplatsen 
och tar inte rollen som auktoritet eller norm. Ytterligare en aspekt är att män 
inte sällan väljer andra män med liknande bakgrund och intresse till 
efterträdare eller som medarbetare (ibid). Denna situation skapar ett behov 
av och ett intresse för att inom skogsbranschen lyfta fram frågor som berör 
jämställdhet och mångfald. 

 
Holmen Skog har en lång tradition av skogsbruk och skogsägande med 
huvudkonto i Örnsköldsvik och regionkontor i Iggesund och Norrköping. 
Regionerna är i sin tur uppdelade i flera distrikt för extern köpverksamhet 
och distrikt för egen skog. Egen skog sköter Holmens skogsinnehav på 1,3 
miljoner hektar skog, där drygt 1 miljon hektar är produktiv skogsmark. 
Holmen Skogs huvuduppgifter är att förvalta det egna skogsinnehavet, 
anskaffa virke till egna skogsindustrier och handla med virke och biobränsle. 
 
Bolaget är ett exempel på ett skogsbolag där ledningen under en tid arbetat 
med jämställdhetsfrågor. Som ett led i detta arbete önskar Holmen Skog 
finna strategier för ökad mångfald och inkluderande verksamhet i 
organisationen. Inom företaget är det välkänt att Holmen Skog har en 
relativt homogen arbetsstyrka där andelen kvinnor är låg (16 % i 
urvalsgruppen) och medelåldern är relativt hög (44,7 år i urvalsgruppen). 
Urvalet i denna undersökning bestod av 272 tjänstemän i fält, vilket 
innefattade virkesköpare, traktplanerare, skogsbruksplanläggare, 
distriktschefer, regionchefer, virkesekonomer etc., oavsett position eller 
stationeringsort i Sverige. För hela koncernen (Holmen Skog, Holmen 
Paper, Iggesund Paperboard, Holmen Timber och Holmen Energi) är 
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andelen anställda kvinnor 19,3 % år 2017. Medelåldern var samma år 46 år 
(Holmen 2018.) 
 
Kumar & Patrick (2012) beskriver att det inom en organisation finns ett 
intresse att ta reda på samband mellan graden av mångfald och utveckling 
och prestation på individuell och organisatorisk nivå. Genom att belysa 
graden av mångfald kan Holmen Skog få större insyn i vilka verktyg som 
behövs för att arbeta med inkluderande verksamhet. Beroende på vilket 
resultat som framkommer av identifieringen av mångfald visar teorin på 
förslag hur en organisation kan välja att arbeta. En inkluderande verksamhet 
uppmuntrar öppenhet bland sina medarbetare och framhåller vikten av en 
heterogen arbetsstyrka. 

 
1.1.1 Begreppet mångfald 

 
I boken Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? (Widell & Mlekov 
2013) förklaras att mångfald har sitt ursprung i engelskans diversity, som 
uppkom i USA under 1980-talet. Det förklaras att ordet i sig inte har någon 
enhetlig definition, utan anpassas utifrån användning och situation. Vidare 
berättar författarna om positiva effekter som exempelvis ökad produktivitet, 
färre konflikter och förhöjd kreativitet på de företag där mångfaldstänkande 
implementerats. Mångfald som begrepp har delvis vuxit fram ur en ökad 
globalisering där företag arbetar gränsöverskridande, arbetskraft flyttar 
länder emellan, användningen av Internet har ökat lavinartat och där 
nytänkande blir ett måste och en mångfasetterad arbetsstyrka därför är 
önskvärd (ibid). Ytterligare bredd på begreppet ger Fägerlind (2012) där 
mångfald även beskrivs handla om likheter och olikheter där vårt kön, vår 
ålder samt etniska och kulturella bakgrund formar vår personlighet och 
identitet. Kumar och Patrick (2012) förklarar vidare att respekt och 
acceptans för varandras olikheter och förståelsen över att vi alla är unika 
ligger till grund för en fungerande mångfald. Mångfald uppnås genom 
medvetet utövande, i en säker och positiv lärandemiljö, av förståelse och 
uppskattning av de egenskaper som är olika våra egna (ibid). 
 
År 1999 fastslogs lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vid 
införandet av denna lag skapade många företag policys kring diskriminering, 
jämställdhet och strategier för ökad mångfald. I lagen klargörs det att: 

 
1 § Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, 
anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett etnisk tillhörighet.  
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2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja 
etnisk mångfald i arbetslivet. De skall särskilt motverka alla 
former av etnisk diskriminering. 
 
4 § Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva 
ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning. 

 
Företag har därigenom en lagstadgad skyldighet att driva dessa frågor inom 
organisationen. Trots detta sker diskriminering, ofta omedvetet då okunskap 
om gällande lagar och hur dessa ska tillämpas råder (JämO et al. 1999). I 
boken Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar av Göransson och 
Karlsson (2000) beskrivs det att: ”…arbetsgivaren bör så långt som 
möjligt ha en arbetsstyrka som speglar den etniska mångfalden i samhället 
med avseende på den tillgängliga arbetskraften.”  

 
1.1.2 Holmen Skogs mångfaldspolicy och jämställdhetsarbete 
 

Den nu gällande jämställdhets- och mångfaldspolicyn för Holmen-
koncernen beslutades 2010. Holmen-anställda kan hitta information om 
denna policy på koncernens Intranät Connect, samt i form av en folder, 
vilken går att finna för anställda på de flesta Holmen Skogs region- och 
distriktskontor. I foldern klargörs att: 
 

”Holmen verkar för ett arbetsklimat som har sin grund i synen 
på alla människors lika värde. Alla medarbetare inom Holmen 
ska kunna känna arbetsglädje, engagemang och trygghet och ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning.” 

 
En jämlik och jämställd arbetsplats skapar ett gott arbetsklimat, 
goda förutsättningar och organisatorisk effektivitet samt bidrar 
till att stärka Holmens varumärke och konkurrenskraft. 
 
Holmen väljer medvetet att fokusera på och understödja 
aktiviteter som syftar till att jämna ut den könsfördelning som 
råder i företaget.” 

 
Den strategi som Holmen-koncernen valt för arbete med jämställdhet och 
mångfald beskrivs nedan.  

 
”Alla medarbetare inom Holmen förväntas bidra till ett gott 
samarbetsklimat och en god psykosocial arbetsmiljö. 
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Med detta menas till exempel att bemöta andra med respekt och aldrig 
trakassera, nedvärdera, förlöjliga eller på annat sätt kränka någon på eller 
omkring arbetsplatsen. Alla som ser ett kränkande beteende eller hör 
nedsättande språkbruk förväntas ingripa. Det är chefens ansvar att en 
eventuell anmälan om trakasserier eller kränkande behandling från en 
medarbetare alltid uppmärksammas, tar på allvar och utreds, samt i 
förekommande fall åtgärdas. 
 
Chefer inom Holmen ska vidta aktiva åtgärder för att uppnå lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare. 
 
En viktig förutsättning för medarbetarnas utveckling, såväl yrkesmässigt som 
personligt, är att var och en ses, lyssnas och ges återkoppling – såväl 
stödjande som korrigerande – utifrån vars och ens personliga förutsättningar. 
Ingen ska på osaklig grund missgynnas när det gäller anställning, 
arbetsuppgifter, befordran, utbildning, anställningsvillkor/lön, uppsägning 
eller omplacering. 
 
Holmen ska aktivt arbeta för en god fysisk arbetsmiljö som 
passar alla. 
 
Med detta menas den fysiska arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och 
arbetsorganisationen, i skälig utsträckning utformas efter medarbetarnas 
fysiska förutsättningar. Jämställdhet och fysisk tillgänglighet ska särskilt 
beaktas vid nyinvesteringar och ombyggnationer. Ett exempel är att det ska 
finnas separata omklädningsrum/duschar för kvinnor och män samt 
arbetskläder som passar alla. 
 
Chefer inom Holmen ska verka för att alla medarbetare ska 
kunna förena arbete och föräldraansvar. 
 
Med detta menas till exempel att underlätta uttag av föräldraledighet eller 
vård av barn och att på bästa sätt planera möten, resor och utbildningar. 
Föräldralediga medarbetare ska också ges möjlighet till kontakt med och 
information från arbetsplatsen. 
 
Holmen ska aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom 
företaget. 
 
Med detta menas att sträva efter att utlysta tjänster söks av både kvinnor och 
män samt att medarbetare av underrepresenterat kön prioriteras vid 
jämbördig kompetens.” 

 
Varje affärsområde inom Holmen-koncernen ansvarar för att ovan 
strategierna för jämställdhets- och mångfaldsarbete genomförs. Det 
förväntas att varje affärsområde ska upprätta handlingsplaner för att nå 
uppsatta mål, både lokalt och mer övergripande. Det görs klart att 
jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ske målinriktat och i samverkan. 
Slutligen framhålls de anställdas ansvar att acceptera varandras olikheter och 
respektera den värdighet som alla har rätt till på sin arbetsplats. 
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Sedan december 2016 har ett arbete med jämställdhet inom Holmen Skog 
pågått på ledningsnivå, i nära samarbete med kulturanalytikern och 
rättsvetaren Stina Haglund från konsultbolaget YourWill AB, där målet med 
arbetet är att höja kompetensnivån kring jämställdhet. Genom detta arbete 
ska Holmen Skog, genom ökad mångfald, skapa en organisation som är mer 
attraktiv, innehåller bredare kompetens och har högre grad av nytänkande 
och förändringsförmåga. Stina Haglund har deltagit vid Holmen Skogs 
regionkonferenser (där en regions anställda samlas för att vidareutbildas, 
uppdateras och umgås utanför arbetsplatsen) samt haft workshops med 
ledningsgrupper vid ett antal tillfällen. Detta arbete har resulterat i material 
för ledningsgruppen och de anställda att ta del av. Ett exempel på genomfört 
arbete är regionkonferensen för Region Syd den 17:e maj 2018. Inför 
konferensen förväntades deltagarna ha genomgått webbutbildningen VKNA, 
i vilken grundläggande begrepp om jämställdhet presenterades tillsammans 
med fakta om skillnader mellan män och kvinnor i arbetslivet och hur 
jargong, härskartekniker och maktutövning påverkar en arbetsplats. 
Deltagarna kopplade ordet jämställdhet främst till orden lika värde och 
rättvisa och menade att jämställdhet är viktigt för Holmen Skogs utveckling 
och lönsamhet samt Holmen Skogs samhällsansvar i stort. 77 % av 
deltagarna angav att de berörs av frågor kring jämställdhet och endast 4 % 
angav att det berör dem lite. Under workshopen genomfördes ett antal 
övningar för att öka förståelsen mellan vad som är det biologiska och sociala 
könet och hur vi ofta relaterar till dessa. Vidare fick alla deltagare utföra ett 
självskattningstest där resultatet blev att en del upplevt friktion på grund av 
kön och även klasstillhörighet togs upp som en faktor. Dock upplevde inte 
deltagarna att detta var förknippat med friktion då de är vana att röra sig 
mellan olika sociala bakgrunder. Under workshopen fick deltagarna ta del av 
vålds- och normpyramiden (se figur 1 och 2) där det i våldspyramiden 
återfinns jargong och skämt i botten, trakasserier i nästkommande steg, 
vidare upp till våld och slutligen mord. I normpyramiden återfinns 
värderingar och attityder i botten, mellanskiktet består av hur vi väljer att 
uttrycka dessa värderingar och i toppen finner vi den effekt våra uttryck 
skapar. Deltagarna fick aktivt arbeta med exempel på normer, attityder och 
principer samt verkliga fall från uppropet #metoo och #slutavverkat och 
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sedan placera ut där de ansåg att dessa exempel och fall passade in i 
pyramiderna. (Holmen Skog, 2018a.) 

 
1.1.3 Holmen Skogs mentorsprogram 

 
Holmen Skog bedriver ett mentorsprogram där medarbetare inom Holmens 
olika affärsområden ges möjlighet att utvecklas både som mentorer och 
adepter. Även om det inte funnits ett medvetet beslut från Holmen Skogs 
sida att bedriva mångfaldsarbete genom mentorsprogrammet visar teorin att 
just denna åtgärd är ett alternativ för ökad mångfald. Detta förklaras närmre 
i kommande kapitel under teori. Programmet pågår under cirka 1 år och 
Holmen Skog beskriver mentorsprogrammet såhär (Holmen Skog, 2018b): 

 
Mentorskap handlar om att lära känna varandra och att bygga 
en trygg relation mellan mentor - en person med erfarenhet 
och kunskap som kan fungera som förebild och rådgivare, och 
adept - som vill förbättra sina prestationer och komma vidare i 
såväl det privata livet som i professionella sammanhang. 
 

Tanken är att adepten ska sätta upp egna mål för att ges möjlighet till 
personlig utveckling och att utmana sina invanda beteenden och utveckla 
nya. Programmet ska ge deltagarna ett större nätverk inom Holmen och få 
dem att kliva ut sin komfortzon. Den förväntade utvecklingen ska gagna 
både adepten och Holmen. Som mentor är målet att bli en bättre coach och 
skapa reflektion kring egna och företagets invanda beteenden och arbetssätt. 
För Holmen kan mentorsprogrammet ”uppmana till en högre ambitionsnivå 
och stärka medarbetarnas lojalitet”. 

 
1.2 Teori 
 

Ett företag som verkar i ett samhälle där mångfald existerar bör spegla 
denna mångfald i sin organisation (Doherty et.al, 2010). En förväntning om 

Figur 1. Våldspyramiden. Källa: Holmen Skog (2018a) Figur 2. Normpyramiden. Källa: Holmen Skog (2018a) 
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utveckling av mångfaldsfrågor och ett företags sociala ansvar kan 
uppkomma i en organisation, både internt och externt, i takt med att 
samhället blir mer diversifierat (ibid). När beslut tas om att arbeta med 
inkluderande verksamhet för att främja mångfalden på en arbetsplats kan 
organisationen definiera och använda sig av redan befintlig mångfald, vilket 
förutsätter att det de facto existerar en mångfald inom organisationen. 
Identifieras en mångfald kan organisationen skapa förutsättningar för 
inkluderande åtgärder genom att ta tillvara på de anställdas egenskaper och 
erfarenheter (ibid). I boken Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen från 
2013 beskriver författarna Widell och Mlekov begreppet mångfald som en 
variation av individer med olika förutsättningar, erfarenheter och egenskaper 
som bygger på uppfattningen att alla människor har lika värde. Vidare 
förklarar Widell och Mlekov mångfaldsbegreppet ur ett 
organisationsperspektiv och en ledarskapsstrategi. Där ett tillvaratagande av 
olika former av mänskligt kapital främjas i ledarskapet och där 
organisationen framhåller vikten av blandningen av kön, ålder, etnicitet, 
funktionshinder m.m. samt ser över hur denna diversitet kan gynna 
arbetsplatsen. Med dessa strategier och begrepp i åtanke kan en röd tråd 
urskönjas. Ett första steg för en organisation att arbeta med mångfald genom 
inkluderande verksamhet kan vara att definiera graden av mångfald bland 
sina medarbetare. Definitionen ligger sedan till grund för vidare strategiskt 
arbete och möjliggör åtgärder för hur organisationen konkret ska komma att 
arbeta (ibid). 
 
Hur en organisation väljer att arbeta med mångfald skiljer sig beroende av 
mål, utgångspunkt och befintlig acceptans hos medarbetarna. Lika brett som 
begreppet mångfald är i sig självt kan också åtgärder för inkluderande 
verksamhet vara. I boken Organisation och organisering av Eriksson-
Zetterqvist et al. (2012) beaktas fyra engagemang, som uppkommit vid olika 
organisationers arbete med syfte att öka mångfalden på arbetsplatsen. 
Författarna talar om ett mångfaldsinitiativ där organisationens 
underrepresenterade grupper ges möjlighet att får bättre tillgång till hur 
beslut fattas inom organisationen. Ökning av produktiviteten i företaget 
bygger dock i detta initiativ på att de anställda tar del av befintliga arbetssätt 
och inte att maktstrukturerna förändras. Nästa initiativ är mångfaldsträning 
där de anställda deltar i utbildningar i syfte att redogöra för sina egna 
fördomar och på sikt förändra sina åsikter om sig själva och andra. 
Samhörighetsgrupper är ytterligare ett initiativ och dessa bildas genom att 
en samling anställda, med en eller flera gemensamma nämnare (ålder, kön, 
etnicitet etc.), går samman för att få en större inverkan på beslutsfattande 
inom organisationen genom att lyfta de frågor som berör gruppen ifråga. 
Slutligen kan mentorsprogram användas för att få mer erfarna anställda att 
fungera som coach eller rådgivare till nyanställda eller oerfarna. I 
verkligheten har dessa program ofta inneburit att ett fåtal kvinnor eller 
seniora vita män agerat mentorer för anställda med en annan bakgrund än de 
själva. (ibid). 
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1.3 Syfte och mål 
 

Detta arbete har för avsikt att, inom ramen för en kandidatuppsats på 
programmet Skog- och träteknik vid Linnéuniversitetet, genomföra en 
nulägesanalys av Holmen Skog, genom att svara på nedan frågeställningar. 

Definiera graden av mångfald inom Holmen Skog. 

Identifiera hinder inom organisationen för ökad mångfald. 

Identifiera strategier för att a) öka mångfald och b) arbeta med 
inkluderande verksamhet. 

Målet med uppsatsen är att vidareutveckla det arbete som pågår inom 
Holmen Skog avseende jämställdhet. Genom att svara på ovan 
frågeställningar förväntas denna uppsats bidra till en fortsatt ökad förståelse 
kring begreppet mångfald och skapa förutsättningar att bedriva inkluderande 
verksamhet. 

 
1.4 Avgränsningar 
 

Aktuella avgränsningar berörde målgruppen inom Holmen Skog, där urvalet 
var tjänstemän i fält med tillsvidareanställning, vilket berörde 272 
tjänstemän. Detta arbete har inte haft för avsikt att uttömma aktuella 
mångfaldsteorier eller ingående och i detalj granska Holmen Skogs hela 
organisation med grund i mångfaldsbegreppet. I enkäten valdes även frågor 
kring etnicitet bort, då dessa frågor kan vara svårformulerade och 
svårtolkade, och ansågs av författare och handledare inte vara en del av en 
undersökning på denna nivå. Arbetet fokuserar på data som ålder, utbildning 
och kön. 
 
Det vetenskapliga material som fanns tillgängligt om det specifika ämnet var 
omfattande och författaren fokuserade därför, i den mån det var möjligt, på 
aktuell svensk forskning, då Holmen Skog främst verkar i Sverige. Holmen 
Skog har haft för avsikt att frambringa ett rättvisande resultat och hade 
därför inga begränsningar om vad som fick nedtecknas i arbetet, utan 
framhöll under arbetets gång att öppenhet kring resultatet var viktigt, under 
förutsättning att anonymitet hos deltagarna i undersökningen säkerställdes.  
 
Holmen Skogs arbete med Stina Haglund tangerar denna kandidatuppsats 
syfte och därför har en del av materialet använts för att definiera 
bakgrundsbeskrivningen. Materialet användes även i syfte att fördjupa 
diskussionen i kandidatuppsatsen, men var inte en del av litteraturen förrän i 
sammanställningen av kapitlen analys och diskussion. 
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2. Material och metoder 

 
2.1 Förförståelse 

 
En forskares förförståelse påverkar metodval och vilka begrepp som 
används för att uppnå ökad kunskap (Arbnor & Bjerke, 1994). År 2016 
valde författaren till detta examensarbete att genomföra en studie kring 
könsstrukturer i skogssektorn. Studien genomfördes i kursen Ledarskap på 
Linnéuniversitetets Skog- och träprogram och hade för avsikt att visa hur 
könsfördelning påverkar arbetsklimatet på en arbetsplats. Studien födde ett 
intresse för jämställdhet, mångfald och inkluderande verksamhet och en 
vilja att vidare granska skogsbranschen i dessa frågor. Den litteratur som 
användes vid denna studie innefattade bland annat böckerna Det ordnar sig 
– Teorier om organisation och kön av A. Wahl et al. (2001) och Men and 
Women of the Corporation av R. Moss Kanter (1993). Litteraturen och 
studien har påverkat förförståelsen för detta examensarbete och breddat 
kunskapen för framför allt begreppet genus inom mångfald. För att klargöra 
närmre vilken förförståelse som införskaffats redogörs nedan för de 
viktigaste teorierna och material som applicerades i studien från 2016. 
 
För att kunna dra slutsatser kring ett företags könsfördelning användes Wahl 
et als. (2001) teori om att initialt undersöka hur företagets anställda är 
uppdelade mellan det kvinnliga och manliga könet. Analysen i studien 
baserades vidare på samma teori, där Wahl et al. menar att det behöver 
förklaras vad människor i allmänhet anser vara normativt gällande kön, det 
vill säga, vad människor tycker är typiskt kvinnligt och manligt. Samma 
teori menar här att komplexiteten ökar i detta skede av analysen och sociala 
strukturer gällande könsskillnader kommer in. Teorin beskriver att det är 
själva könet och vad samhället kopplar till detta kön som spelar roll, oavsett 
vilket kön som är i minoritet eller majoritet. Liknande tankesätt kan 
användas för det vidare begreppet mångfald, där genusbegreppet är 
inkluderat, liksom bakgrund och kompetens. 
 
I boken Men and Women of the Corporation av R. Moss Kanter redogörs för 
en undersökning gjord på ett stort multinationellt industriföretag, där 
könsfördelningen var 84 % män och 16 % kvinnor, vilket inte skiljer sig från 
Holmen Skogs egen könsfördelning. Boken talar om strukturer för att 
fördjupa sig i skillnaderna mellan kvinnor och män på en arbetsplats: 
möjlighetsstruktur (hur en individ kan utvecklas inom en organisation), 
maktstruktur (hur individens inflytande påverkar beslut på arbetsplatsen) 
och gruppens sammansättning (vilket kön är i majoritet och minoritet inom 
en avdelning eller arbetsgrupp). Dessa strukturer kan vara av intresse att 
applicera och diskutera även inom begreppet mångfald. Exempelvis är 
gruppens sammansättning central beträffande mångfald, där inte bara genus 
spelar in. Det kan tänkas att en grupp bestående av personer med olika kön 
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men liknande bakgrund, utbildning och kompetens kan, likt enbart mans- 
eller kvinnodominerade grupper, skapa homogena tankegångar och resultat. 

 
2.2 Metodval 

 
Vid införskaffande av kunskap i ämnet valdes den gyllene medelvägen som 
angreppssätt. Detta då flera olika teorier i ämnet användes för att uppnå 
syftet med uppsatsen och förkunskap kring ämnet fanns. Varken subjektivt 
(induktivt) eller objektivt (deduktivt) angreppssätt kunde därför användas 
oberoende av varandra. Induktiv forskning menas att en forskare bör inleda 
sina studier med observationer, som inte är påverkade av teorier, för att 
sedan upptäcka nya teorier (Johansson Lindfors, 1993). Alternativet är att 
forskaren i sitt arbete utgår ifrån att testa en modell eller teori baserat på 
verkligheten (ibid). Kombinationen av dessa angreppssätt är den gyllene 
medelvägen (ibid), vilket kan anses vara passande att använda i en studie där 
insamling av både kvantitativa och kvalitativa data skett. Kvantitativ 
forskningsmetod användes för tolkning av insamlade data i form av statistik 
från verktyget Survey Monkey. Kvalitativ forskningsmetod användes vid 
tolkning av litteratur och intervjuer av anställda. 
 
Undersökningen hade ett explorativt syfte och grundade sig dels i en enkät 
och kompletterande semistrukturerade intervjuer. Efter en tids 
litteraturstudier konstruerades en intervjuguide och en enkät, vilka båda 
återfinns som bilagor. Både intervjuguiden och enkäten granskades av 
Holmen Skogs HR-avdelning samt av uppsatsens handledare på 
Linnéuniversitetet. Enkäten levererade mätbara data (exempelvis ålder, kön, 
bakgrund, utbildning etc.). Enkäten skulle även ge ett underlag för nuläget 
av de anställdas utbildningsnivå, familjesituation, fritidsintressen, ålder och 
kön samt inställning till begreppet mångfald. Syftet med frågorna var att 
skapa en bred förståelse för aktuell kunskapsnivå hos de anställda 
tjänstemännen på Holmen Skog gällande mångfald samt få data kring hur 
medelrespondenten och mångfalden ser ut på företaget. 
 
För att fördjupa enkäten och få en mer nyanserad bild av de anställdas 
uppfattning genomfördes även intervjuer med fem slumpvis utvalda 
tjänstemän. Semistrukturerade intervjuer var att föredra i undersökningen då 
samtalen utgick ifrån en intervjuguide, där frågorna baserades på 
litteraturstudier från aktuellt material relaterat till ämnet. Denna guide ska 
innehålla, enligt Denscombe (2009), frågor och ämnen som intervjuaren bör 
hålla sig till men samtidigt vara öppen för att den intervjuade kan ges 
utrymme att vidareutveckla tankar och idéer som uppkommer under 
samtalet. Svaren är därmed öppna och tillåter att den intervjuade resonerar 
öppet kring ämnet. Denscombe (2009) menar att personliga intervjuer, det 
vill säga en intervju mellan forskare och informant, är lätta att arrangera och 
att intervjuformen är lämplig när intervjuaren vill få inblick i frågor som 
berör informantens åsikter, känslor och uppfattningar. Därför passade 
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semistrukturerade intervjuer särskilt bra för denna undersökning när 
informanterna befann sig spridda geografiskt och endast online-möten kunde 
bokas. Varje möte spelades in via Holmen Skogs interna verktyg för online-
möten, Lync, och varade i cirka 45 minuter. Ett av mötena spelades in via en 
mobilapplikation för inspelning av samtal, då det inte fanns möjlighet att 
använda Lync. Inspelningarna användes senare för att redogöra för 
informanternas svar och resonemang kring frågorna och ämnet. 
Redogörelserna av intervjuerna konstruerades så att det inte finns möjlighet 
att härleda svaren till informanten och därmed säkerställs informantens 
anonymitet. Intervjuernas främsta syfte var att ge en fördjupad bild av de 
anställdas uppfattning om begreppet mångfald och bidra till en mer 
mångfacetterad diskussion än endast en enkät kan ge. De rådata som togs 
emot bearbetades i tabeller och tolkades i diagram med hjälp av verktyget 
Survey Monkey. Utifrån dessa data och tillsammans med intervjuerna 
tolkades sedan resultatet i en deskriptiv analys. 

 
2.3 Urval och datainsamling 

 
En lista på tjänstemän i fält med tillsvidareanställning togs fram. Listan 
innehöll ålder, mailadress samt namn och efternamn på alla anställda i 
urvalet, oavsett position eller stationeringsort i Sverige. Anställda på 
Holmen Skog var i detta urval virkesköpare, traktplanerare, 
skogsbruksplanläggare, distriktschefer, regionchefer, virkesekonomer etc. 
En anonym enkät skickades ut till alla berörda tjänstemän via 
webbapplikationen Survey Monkey. En grupp om tio personer plockades 
slumpvis från urvalet. 

 
Av de tillfrågade var målet att intervjua fem anställda. När fem personer 
svarat jakande till att bli intervjuade bokades möten att genomföras via 
videosamtal, då personerna var geografiskt utspridda. 
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3. Resultat och analys 

 
3.1 Grad av mångfald 
 

Nedan redogörs för enkätens första nio frågor som avsåg beskriva 
respondenterna och nuläget av graden av mångfald på Holmen Skog. Dessa 
frågor var av allmän karaktär, inkluderande ålder, kön, civilstatus, barn, 
utbildning och fritidsintressen. Svarsfrekvensen var 78 %. 

 
Tabell 1. Svar fråga 1. Kön? 

 
Tabell 2. Svar fråga 2. Ålder? 

 
Könsfördelningen (Tabell 1) speglade urvalsgruppen i stort, om än med en 
marginellt större andel kvinnor (16 % i urvalsgruppen jämfört med 18 % i 
svarsgruppen). En mindre grupp valde att inte ange kön, eller skrev valfri 
text i en textruta (2 %). 
 
Majoriteten av respondenterna var i åldern 35-50 år (Tabell 2), därefter 
följde 61-65 år och slutligen 20-34 år. Vid en filtrering med hjälp av 
webbverktyget, baserat på kön och ålder visades att andelen kvinnor i de 
olika åldrarna fördelade sig något annorlunda mot andelen män. Resultatet i 
urvalet kvinna visade en lika andel mellan 20-34 år (43 %) som 35-50 år, 
medan åldersgruppen 61-65 år hade en underrepresentation på 14 %. Detta i 
kontrast till urvalet män, där underrepresentation fanns i de lägre åldrarna 
(21 %) och övriga åldersgrupper fördelades enligt 41 % för 35-50 år och 38 
% för 51-65 år. 

 

SVARSVAL SVAR  

Man 80,57% 170 
   

Kvinna 17,54% 37 
   

Vill ej ange 0,47% 1 
   

Inget av ovan 1,42% 3 
   

TOTALT  211 
   

 

SVARSVAL SVAR  

20-34 år 25,12% 53 
   

35-50 år 41,23% 87 
   

51-65 år 33,65% 71 
   

TOTALT  211 
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Tabell 3. Fråga 3. Civilstatus? 

 
Tabell 4. Fråga 4. Barn? 

 
Tabell 5. Fråga 5: Om du svarat "Ja" på fråga 4: Har du barn under 18 år? 

 
Tabell 6. Fråga 6: Om du svarat "Ja" på fråga 4 eller 5: Är dina barn hemmaboende? 

 
En majoritet av respondenterna är gifta, sambo eller särbo med barn (Tabell 
5 och 6). Trots att det saknas svar från alla de 164 respondenter som angett 
att de har barn under 18 år, som även är hemmaboende, indikerar svaren att 
en majoritet har yngre barn som även bor hemma. 

 
Tabell 7. Fråga 7: Högsta utbildning? 

 
Tabell 8. Fråga 8: Specifik utbildning? 

 

SVARSVAL SVAR  

Gift 59,24% 125 
   

Sambo 29,86% 63 
   

Singel 7,58% 16 
   

Om annat, vänligen ange: 3,32% 7 
   

TOTALT  211 
   

 

SVARSVAL SVAR  

Ja 76,30% 161 
   

Nej 23,70% 50 
   

TOTALT  211 
   

 

SVARSVAL SVAR  

Ja 58,54% 96 
   

Nej 41,46% 68 
   

TOTALT  164 
   

 

SVARSVAL SVAR  

Ja 67,81% 99 
   

Nej 32,19% 47 
   

TOTALT  146 
   

 

SVARSVAL SVAR  

Grundskola 2,37% 5 
   

Gymnasium 28,91% 61 
   

Utbildning vid högskola eller universitet längre än 2 år 68,72% 145 
   

TOTALT  211 
   

 

SVARSVAL SVAR  

Skogsmästare 25,54% 47 
   

Jägmästare 33,15% 61 
   

Skogskandidat 3,26% 6 
   

Om annat, vänligen ange: 38,04% 70 
   

TOTALT  184 
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Tabell 9. Fråga 9: Fritidsintressen? 

 
Sammanfattningsvis är medelrespondenten en man över 35 år med 
hemmaboende barn som antingen är sambo eller gift. Vidare har 
respondenten högre utbildning än två år och är skogsmästare, jägmästare, 
skogstekniker, civilekonom, biolog, skogsbruksingenjör etc. (Tabell 7 och 
8). Bland det 70 personer som svarade ”om annat, vänligen ange” i fråga 8 
är 25 personer skogstekniker, resterande är en blandning av skogliga 
utbildningar, ingenjörer, ekonomer, maskinförare, naturvetare etc. 
Medelrespondenten har ett klart intresse av fiske och/eller jakt, friluftsliv, 
hälsa, friskvård och träning samt sport (titta på och/eller deltagande. (Tabell 
9). 

 
3.2 Frågor kring mångfald 
 

De resterande sju frågorna gällde specifikt mångfald och om den anställda 
kommit i kontakt med mångfaldsarbete inom Holmen Skog. 

 
Figur 3. Diagram, fråga 10: Vad betyder ordet mångfald för dig? 

En klar majoritet tolkade ordet mångfald enligt Arbetsgivarverkets 
beskrivning från 2006 (65 %). Alternativet gällande biologisk mångfald 
hade inte ett obetydligt antal svarande (14 %). Den beskrivning som syftar 
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främst till organisationskultur hade ungefär samma antal svaranden (15 %) 
som beskrivningen om biologisk mångfald. Den kortaste och minst 
beskrivande texten omfattade kön, religion och etnisk tillhörighet, hade färre 
svarande än övriga alternativ (7 %). Ingen av tolkningarna är felaktiga, men 
mer eller mindre uttömmande och detaljerade. Formuleringen som fick flest 
val stämmer även in på de svar och den uppfattning som intervjuobjekten 
bidrog med i denna fråga. Majoriteten av intervjuobjekten upplevde 
begreppet komplext och svårdefinierat, men hade samtidigt en tydlighet i 
svaren, vilka även visade sig vara relativt lika. En återkommande tolkning 
var att mångfald kan definieras som en blandning av människor, där inte alla 
är lika och att dessa olikheter tas tillvara. ”En lyckad mångfald är ett brett 
utbud…” sa ett av intervjuobjekten. Följdfrågan i intervjuguiden var: Hur 
tror du att mångfald på en arbetsplats uppnås på bästa sätt? Vilken fick ett 
relativt unisont svar där rekrytering lyftes fram som den viktigaste aspekten 
för ökad mångfald. Hur personer i ledande positioner väljer att hantera och 
lyfta mångfaldsfrågor togs även detta upp som en nyckelfaktor. Ett av 
intervjuobjekten talade om inkluderande verksamhet och vikten av respekt 
anställda emellan samt att ta hänsyn till oliktänkande inom organisationen. 
 

Andelen respondenter i enkäten som kommit i kontakt med mångfaldsarbete 
illustreras ovan i figur 4, där 57 % svarat jakande, jämfört nekande 43 %. En 
närmre analys av respondenternas svar visade att de med högre utbildning svarade 
57 % ja och 42 % nej. Respondenter med lägre utbildning svarade med liknande 
siffror, 58 % ja och 42 % nej. Skillnaden i svaren mellan kvinnor och män var 
desto större, 60 % av männen svarade ja medan 43 % av kvinnorna svarade ja. I 
den största åldersgruppen (35-50 år) svarade 62 % ja och 38 % nej. I de övriga 
ålderskategorierna var fördelningen jämn mellan svaren. Intervjuobjekten hade 
varierande bakgrund och erfarenheter och hade även arbetat olika lång tid på 
Holmen Skog. Endast ett av intervjuobjekten kunde säkert ange att denne arbetat 
med mångfald. Resterande hade endast hört talas om Holmen Skogs 
mångfaldsarbete men inte själva kommit i kontakt med det. Ett av intervjuobjekten 
nämnde att Holmen Skog aktivt arbetar med att anställa fler kvinnor. 
Intervjuobjektet menade att, i de fall motsvarande kompetens återfinns hos två 
kandidater av olika kön främjar Holmen Skog att anställa en kvinna framför en 
man. Ett av intervjuobjekten kunde minnas ha läst policyn för många år sedan. 
Följdfrågan i intervjuguiden lydde: Om du inte gjort det, varför tror du att du inte 

Figur 4. Diagram, fråga 11: Har du kommit i kontakt med mångfaldsarbete i ditt arbete på Holmen Skog? 
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kommit i kontakt med mångfaldsarbete? Svaren som mottogs rörde främst att 
intervjuobjekten inte varit i situationer eller upplevt att det finns ett aktivt 
mångfaldsarbete i Holmen Skog, och då särskilt på distriktsnivå. Ett par av 
intervjuobjekten var virkesköpare och en av dessa menade att i den yrkeskategorin 
finns det få kvinnor, eller annan mångfald, samt att det, bland skogsägarna, sällan 
är kvinnan i hemmet som rår om skogen. Vilket gör att virkesköparen sällan träffar 
på andra människor än just andra män, både på kontoret och i fält. Däremot hade 
personen ifråga märkt av en förändring på senare år, både inom yrkes- och 
skogsägarkåren, där denne upplevde att kvinnor börjar få en mer framstående 
position. 
 

 
Figur 5. Diagram, fråga 12: Vet du om Holmen Skog arbetar utifrån en mångfaldspolicy? 

Figur 5 visar att en majoritet (72 %) av respondenterna hävdade att de 
känner till att Holmen Skog arbetar utifrån en mångfaldspolicy. Samma 
säkerhet framgick inte från intervjuobjektens svar där det endast var en som 
klart kunde säga att detta faktum var känt. Övriga intervjuobjekt trodde eller 
önskade att det fanns en sådan policy utarbetad inom Holmen Skog. Av de 
respondenter i enkäten med högre utbildning svarade 75 % ja och 25 % nej. 
Respondenterna med lägre utbildning svarade i sin tur 67 % ja och 33 % nej. 
Skillnaden i svaren mellan män och kvinnor var endast cirka 4 %. En något 
större skillnad uppkom i de olika ålderskategorierna där kategorin 51-65 år 
hade 80 % ja och övriga två ålderskategorier hade 68 % ja. 
 

 
Figur 6. Diagram, fråga 13: Tror du att det är viktigt för Holmen Skog att arbeta med mångfald? 
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92 % ansåg att det var viktigt för Holmen Skog att arbeta med mångfald. De 
respondenter med lägre utbildning och i ålderskategorin 20-34 år låg under 
90 % ja. Bland kvinnor svarade 97 % ja, vilket tillsammans med 
ålderskategorin 35-50 år (94 %) och de med högre utbildning (94 %) hade 
högst andel jakande svar. Alla intervjuobjekt svarade jakande, varav ett 
intervjuobjekt förklarade att ”alla ledande företag i världen arbetar med 
mångfald, det är vi i skogen som är lite efter alla andra”. 
 

  
Figur 7. Diagram, fråga 14: Vilka av följande områden i ditt arbete tror du skulle förändras positivt 
vid en ökad mångfald på Holmen Skog? Välj ett eller flera alternativ. 

Figur 7 illustrerar fråga 14, vilken var en flervalsfråga. Diagrammet visar en 
relativt jämn fördelning mellan de två första alternativen, där svaret samtal 
med kollegor valts 122 gånger (58 %). Alternativet attityder i fikarummet 
valdes 115 gånger (55 %) och gemensamma aktiviteter 95 gånger (45 %). I 
de olika kategorierna av respondenter återfanns inga större skillnader i 
svaren, förutom att kvinnor svarat i något högre grad (68 %) att attityder i 
fikarummet skulle förändras positivt vid en ökad mångfald, tätt följt av de 
med högre utbildning (61 %). Två frågor i intervjuguiden (Tror du att 
samtal, möten och ditt dagliga arbete skulle förändras om mångfalden 
ökade på Holmen Skog? samt Vilka fördelar tror du kommer av ökad 
mångfald på Holmen?) fick blandade svar där två av intervjuobjekten inte 
kunde direktrelatera till hur det skulle påverka dem personligen men att 
mångfald i ett organisatoriskt perspektiv inte kan vara något negativt. Två av 
intervjuobjekten reflekterade över hur uppropen kring sexuella trakasserier, 
#metoo och #slutavverkat, påverkat klimatet i fikarummet och fått en del 
medarbetare att reflektera över samtalsämnen och vad som sägs kollegor 
emellan, citat: ”…man tänker på vad man säger…”. Ytterligare reflektioner 
från intervjuobjekten var att en ökad mångfald kan göra att fler personer kan 
komma till tals, vilket skapar bättre diskussionsklimat och högre trivsel. Är 
kollegor rädda för att prata i grupp, av rädsla för att det som sägs kommer 
uppfattas som ”fel”, finns risk att åsikter inte förmedlas. När alla i en 
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arbetsgrupp vågar bidra med sin kompetens och sina idéer kan Holmen Skog 
förvänta sig ett bättre resultat.  

 

 
Figur 8. Diagram, fråga 15: Vilka av följande områden i ditt arbete tror du skulle förändras negativt 
vid en ökad mångfald på Holmen Skog? Välj ett eller flera alternativ. 

I nästa flervalsfråga angav 188 respondenter att det inte fanns något område 
som kunde förändras negativt vid en ökad mångfald. Ett fåtal (9 
respondenter) angav att gemensamma aktiviteter skulle påverkas negativt. 
6 respondenter angav interna möten och 5 respondenter externa möten. Två 
frågor i intervjuguiden berörde samma ämne: Vilka nackdelar tror du 
kommer av ökad mångfald på Holmen? samt Vilka hinder tror du finns för 
en ökad mångfald? På den första av frågorna svarade ett av intervjuobjekten 
att det kan vara en nackdel att anställa människor som har gravt skilda 
grundvärderingar mot övriga medarbetare. Då skapas ytterligheter och risk 
för konflikter. Ett annat intervjuobjekt svarade att det inte finns några 
direkta negativa förändringar men att det finns medarbetare som känner att 
den debatt som pågår kring #metoo och #slutavverkat fått stor 
uppmärksamhet, vilket skapat situationer där ett fåtal personer känner en 
press att filtrera för att inte riskera att kränka andra. Andra frågan 
elaborerades mer och följande hinder togs upp och sammanfattas nedan i 
korta drag: 
 

- För långsam förändring av utomståendes syn på skogen 
och synen på vilka som jobbar i skogen. Branschen bör 
ta ett större ansvar i att förändra bilden av den 
traditionelle skogsarbetaren. 
 

- Åldersfixering vid nyanställningar. Är det rätt att 
fokusera på unga och nyutbildade när det kan finnas 
arbetskraft med längre erfarenhet? Företagen kanske 
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önskar nyutbildade och unga medarbetare för att lättare 
påverka till företagets fördel? 

 
- Problemet är identifierat och nu är det dags att skapa 

strategier för att lösa det. Det blir särskilt viktigt att 
hålla fast vid arbetet och inte tappa fart. 

 
- Rädslor bland de som passar in i normen, den stereotypa 

mannen i skogen, om det kommer någon som inte följer 
den traditionella mallen. 

 

 
Figur 9. Diagram, fråga 16: Tror du att ökad mångfald kan leda till en större attraktivitet för Holmen 
Skog som arbetsgivare? 

Figur 9 visar att 87 % svarade att Holmen Skogs attraktivitet som 
arbetsgivare skulle öka om mångfalden blev större inom företaget. En andel 
svarade nekande (13 %), varav dessa svaranden var alla män. Vidare visade 
resultatet att av de kvinnor som svarat valde 95 % att svara ja, jämfört med 
87 % män. Den ålderskategori som hade högst andel ja var 51-65 år, där 
andelen var 92 %, åldersgruppen 35-50 hade i sin tur 86 % och slutligen 
hade åldersgruppen 20-34 år 81 %. Av de med lägre utbildning svarade 82 
% ja, jämfört med de respondenter med högre utbildning, där 89 % svarade 
jakande. Intervjusvar från ett objekt talade om ”ringar på vattnet”, i 
kontexten i att om Holmen Skog aktivt arbetar med frågan kan det innebära 
att fler söker sig till företaget. Ytterligare en reflektion från ett intervjuobjekt 
var att Holmen Skog bör spegla Sveriges mångfald i stort på ett bättre sätt 
samt sprida en förståelse för det arbete vi gör. Samma intervjuobjekt beskrev 
att man i storstäderna ser skogsbolagens anställda som vita män som jagar 
och skövlar skog. Förändras inte denna bild kommer skogsbolagen få 
problem i framtiden. En avslutande kommentar från en intervju var att vi 
först måste visa att vi ökar mångfalden, inte bara prata om det. 
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4. Diskussion och slutsatser 

 
4.1 Grad av mångfald 
 

Widell och Mlekov (2013) skriver att en organisation behöver identifiera 
graden av mångfald bland sina medarbetare för att arbeta med mångfald 
genom inkluderande verksamhet. Det är inte en simpel uppgift att sätta en 
siffra på graden av mångfald inom en organisation. Mångfaldsbegreppets 
vida definition och ordets förmåga att anpassas efter organisation och 
situation gör uppgiften och dess lösning än mer intressant. Denna 
undersökning visar att majoriteten av medarbetarna på Holmen Skog är 
välutbildade män med en medelålder på 44 år, även om andelen kvinnliga 
medarbetare har ökat senaste åren. De flesta har jakt, fiske och friluftsliv 
som intresse, är i förhållande och har barn. Detta speglar branschen i stort 
där skogen länge förknippats med manlighet och normen varit densamma 
under århundraden (Andersson, 2015). Detta visas i resultatet gällande vad 
medarbetarna tror kan förändras positivt vid en ökad mångfald. Samtal med 
kollegor, attityder i fikarummet och gemensamma aktiveter är i topp, vilket 
kan tyda på att medarbetarna efterfrågar en diversifierad personalstyrka som 
kan förändra de normer som finns i dag. Den något högre andel av kvinnor 
och högutbildade som i större grad valde just dessa alternativ kan tyda på att 
dessa båda grupper tror på större förändringar internt vid förändringar i 
personalstyrkan. Möjligen för att grupperna upplevt det själva, eller hoppas 
på att det i framtiden kan förändras. 
 
Flera av medarbetarna ser mångfald utifrån en bred definition som 
inkluderar människors lika värde och tar hänsyn till olikheter för kön, ålder 
och etnicitet men också olikheter när det kommer till familjekonstellationer 
och erfarenheter. Inget av intervjuobjekten tog upp kön eller etnicitet som 
förstaval för att exemplifiera mångfaldsbegreppet. Det speglar Widell och 
Mlekovs beskrivningar i boken Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen 
från 2013 där begreppet mångfald beskrivs som en variation av individer 
med olika förutsättningar, erfarenheter och egenskaper som bygger på 
uppfattningen att alla människor har lika värde. Holmen Skog arbetar redan 
aktivt med att lyfta jämställdhetsfrågan, vilket har lett till en ökad 
medvetenhet bland de anställda. Resultatet i både enkäten och intervjusvaren 
visar att medarbetarna är engagerade och även om förförståelsen och 
kunskapen inte är jämn bland medarbetarna tyder svaren på ett intresse och 
engagemang. En relativt stor grupp har dock inte kommit i kontakt med 
mångfaldsarbete inom Holmen Skog, trots att det blanda annat finns en 
mångfaldspolicy och ett pågående jämställdhetsarbete. Detta resultat kan 
tyda på att respondenterna inte har sett eller upplevt något av nämnda 
strategier eller att Holmen Skog inte tillräckligt proaktivt arbetar med 
frågorna för att medarbetarna ska uppleva att det är tillgängligt för dem. Det 
kan också betyda att respondenterna inte förknippar strategierna med 
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mångfald. Den största kategori som kommit i kontakt med mångfald i sitt 
arbete var män i åldern 35-50 år, vilket kan tyda på att dessa medarbetare 
arbetat länge på Holmen Skog och på så vis kommit i kontakt med 
policydokument i högre grad än övriga. Det är även sannolikt att denna 
ålderskategori innehar chefspositioner och arbetar aktivt med 
mångfaldsfrågor. 

 
4.2 Hinder för ökad mångfald 
 

Studiens enkätresultat visar inte på att Holmen Skogs medarbetare ser några 
specifika hinder för mångfald. Det kan därför vara intressant att diskutera 
hur det kommer sig att medarbetarna inte ger några svar på frågan. Möjligt 
är att svarsalternativen inte var tillräckligt omfattande eller att medarbetarna 
inte ser några direkta hinder för mångfald. Frågan om medarbetaren tror att 
det är viktigt för Holmen Skog att arbeta med mångfald visade på små 
skillnader mellan ålder, kön och utbildningsnivå. Däremot kunde en mindre 
skillnad skönjas i ålderskategorin 20-34 år, vilket kan diskuteras om denna 
ålderskategori tar mångfald för självklart i en organisation, eller tvärtom, att 
mångfald inte är det viktigaste på en arbetsplats för denna ålderskategori. 
Intervjuobjekten hade möjlighet att elaborera sina svar och även om det inte 
initialt framkom att det finns några direkta hinder visade det sig i samtalet 
att det finns rädslor och tankar att adressera. Rädslan för konflikter av att det 
anställs människor med kraftigt skilda värderingar och åsikter från vad som i 
dag är normen delas säkerligen av mer än en medarbetare. Risken att 
medarbetare känner en otrygghet i de pågående uppropen kring #metoo och 
#slutavverkat påverkar individers trygghet på arbetsplatsen och sätter 
munkavle på. Frågan är om inte uppropen istället skapat en medvetenhet och 
får dessa individer att reflektera kring sina egna värderingar och hur man 
förhåller sig till andra medarbetare, vilket i längden i sig inte är något 
negativt för den stora massan eller för organisationen då färre konflikter 
rimligen bör uppkomma. Däremot kan sådana situationer skapa grupperingar 
där en mindre grupp medarbetare väljer att gå ihop med andra som delar 
deras åsikter och beteendet fortsätter. Här kommer vikten av öppenhet kring 
att tala öppet om mångfald och inkluderande verksamhet in, vilket tas upp i 
nästkommande kapitel om strategier för ökad mångfald. 

 
Ett hinder som studiens författare kan se är att det i skogsbranschen är svårt 
att rekrytera normbrytande. Skogsmästare och jägmästare är de vanligaste 
utbildningarna att rekrytera ifrån, vilket det har varit under lång tid. 
Deltagarna på dessa utbildningar är i dag dominerat av män, inte sällan med 
lika bakgrund och intressen. I boken Diskrimineringslagarna – En praktisk 
kommentar av Göransson och Karlsson (2000) beskrivs det att: 
”…arbetsgivaren bör så långt som möjligt ha en arbetsstyrka som speglar 
den etniska mångfalden i samhället med avseende på den tillgängliga 
arbetskraften.” Frågorna Holmen Skog bör ställa är: Hur ska detta 
implementeras om det inte finns en tillgänglig arbetskraft? Varifrån hämtar 



 

31 
 

 

vi då arbetskraften? Många av intervjuobjekten lyfte fram rekrytering som 
den viktigaste aspekten för ökad mångfald, liksom vikten av hur personer i 
ledande positioner väljer att hantera och lyfta mångfaldsfrågor. Att Holmen 
Skog som arbetsgivare blir mer attraktiv med en ökad mångfald råder det få 
tvivel om bland respondenterna. Den kategori som sticker ut något, åldrarna 
20-34 år, visar även här att det möjligen finns andra frågor som är viktigare 
för en arbetsgivare att ta hänsyn till, liksom för de med lägre utbildning. Det 
kan finnas flera orsaker till denna knappa, men ändå intressanta skillnad i 
resultatet. Har unga fått nog av debatten kring jämställdhet? Vilka andra 
prioriteringar har unga på en arbetsplats? Hur når arbetsgivaren ut till dessa 
två kategorier av anställda om intresset är något lägre än hos övriga? Det 
finns dock en klar majoritet som önskar ett arbete med mångfaldsfrågor, 
vilket Widell och Mlekov (2013) beskriver kan göras genom främjande av 
olika former av mänskligt kapital i företagets ledarskap. En kombination av 
ett aktivt mångfaldsarbete på lednings-, region- och distriktsnivå 
tillsammans med alternativa rekryteringsförfaranden kan vara en snabbare 
lösning på mångfaldsarbetet än att invänta pensionsavgångar. 

 
4.3 Strategier för ökad mångfald 

 
Kumar och Patrick (2012) förklarar att respekt och acceptans för varandras 
olikheter och förståelsen över att vi alla är unika ligger till grund för en 
fungerande mångfald. Författarna beskriver att mångfald uppnås genom 
inkluderande verksamhet där inkludering förklaras vara ett medvetet 
utövande, i en säker och positiv lärandemiljö, av förståelse och uppskattning 
av de egenskaper som är olika våra egna (ibid). För Holmen Skog att skapa 
denna miljö krävs det att medarbetarna har en grundläggande kunskap kring 
mångfald och vad inkluderande verksamhet är. Detta kan uppnås genom 
användning av noggrant utvalt utbildningsmaterial, samtal i mindre grupper 
och workshops (likt arbetet kring jämställdhet på regionnivå). Ett aktivt och 
medvetet arbete där ledningsgruppen visar på engagemang och vilja kan 
bidra till att medarbetare väljer att lägga tid och tankar på frågorna. Vidare 
kan de fyra engagemangen för ökad mångfald av Eriksson-Zetterqvist et al. 
(2012) användas, varav ett är mentorsprogram. Holmen Skog arbetar med 
mentorsprogram, vilket kanske inte direkt relateras till ökad mångfald, även 
om det i längden leder till detta. Doherty et.al (2010) talar om en förväntning 
om utveckling av mångfaldsfrågor och ett företags sociala ansvar, i takt med 
ett mer diversifierat samhälle. Detta visar även respondenterna i enkäten och 
intervjuobjekten i sin förhoppning om att Holmen Skog aktivt ska arbeta 
med dessa frågor. 
 
Resultatet i detta arbete visar på att ett engagemang i mångfaldsfrågor 
saknats. Det gäller att skapa en inkluderande miljö, där Holmen Skog bryter 
traditioner och gamla anor och bidrar till en organisation där fler 
medarbetare känner sig manade att delta, våga tala öppet och värna om 
varandras kvaliteter. När kunskapen kring begreppen mångfald och 
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inkluderande verksamhet ökat bland medarbetarna kan en plan tas fram hur 
Holmen Skog önskar arbeta med inkluderande strategier, som exempelvis: 
 

Regelbunden mångfaldsträning, enligt Eriksson-
Zetterqvist et al. (2012), på distrikts- och regionnivå där 
medarbetarna aktivt tar del i att dela med sig av sina 
tankar kring fördomar, normer, rädslor för förändring 
etc. 
 
Alternativa gemensamma aktiviteter (både internt och 
externt). Addera andra aktiviteter till jakt och friluftsliv. 

 
Aktivt arbete i sociala medier och i extern 
marknadsföring att Holmen Skog arbetar med mångfald, 
för att förändra bilden av utomståendes syn på skogen 
och vilka som arbetar där. 

 
Aktivt rekrytera normbrytande och våga gå utanför 
traditioner och vad som anses vara korrekt kunskap för 
Holmen Skogs medarbetare. 

 
Kombinera det pågående arbetet med jämställdhet med 
mångfald och inkluderande verksamhet, genom att lyfta 
in förklaringar kring likheter och olikheter där vårt kön, 
vår ålder samt etniska och kulturella bakgrund formar 
vår personlighet och identitet. 

 
4.4 Metoddiskussion 
 

Det fanns ingen avsikt att testa teorier i detta arbete, vilket kan argumentera 
för att användning ett induktivt arbetssätt, men även ett deduktivt 
angreppssätt uppnås genom att förkunskap och litteraturstudier ligger till 
grund för den teoretiska referensram som använts vid skapandet av detta 
arbete. Den gyllene medelvägen var därför den mest relevanta metod att 
använda. 
 
Vid en granskning av ett företags organisation kan det vara av intresse att 
jämföra med andra likvärdiga bolag. Detta för att skapa en omvärldsanalys 
och sätta resultatet i kontext till en konkurrenssituation och lära av 
framgångar och motgångar hos granskade bolag. Valet att endast granska en 
organisation och inte jämföra flera organisationer grundar sig dels i att 
författaren till detta arbete själv arbetat på Holmen Skog och dels i att en 
jämförelse möjligen kan ta fokus från den önskade djupdykning som en 
granskning av ett enskilt bolag kan ge. 
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Att genomföra intervjuer och sända ut en enkät och därmed både använda 
kvalitativ och kvantitativ metod föll sig självklart då det gavs möjlighet 
inom organisationen att skicka ut en enkät till ett större antal medarbetare 
samt att enkäten skickades inom organisationen. Det kan i detta fall ha varit 
en fördel att författaren vid tillfället för examensarbetet var anställd inom 
Holmen Skog, då det kan av anställda finnas ett större incitament till 
deltagande när det kommer från en annan medarbetare, vilket 
svarsfrekvensen tyder på. När en rapport granskar ett så mångfacetterat 
begrepp som mångfald kan endast en enkät bli knapphändig, vilket gjorde 
att intervju valdes som ytterligare resultatinsamling till att fördjupa empirin. 
På grund av arbetets omfattning och tidsrymd valdes fem slumpvisa 
deltagare för intervjuer. Önskvärt hade varit minst det dubbla för att få ett 
mindre personligt och mer övergripande resultat av intervjuerna. Det kan te 
sig svårt att dra slutsatser utifrån för få intervjuobjekt, vilket vidare 
diskuteras i arbetets avslutande kapitel. 
 
Det faktum att Holmen Skog har ett pågående arbete kring mångfald i ett 
genusperspektiv kan ha påverkat intresse och svarsfrekvens hos 
respondenter och intervjuobjekt. Det har förekommit en varierande grad av 
förförståelse hos medarbetarna vilket kan ha påverkat val av svar i både 
intervjuer och enkät. 

 
4.5 Förslag på fortsatt arbete 

 
För att skapa ett större underlag till vidare arbete med mångfaldsfrågor finns 
det goda resultat att få av fler och djupare intervjuer med medarbetare på 
Holmen Skog. En fördel är om intervjuaren inte är anställd inom Holmen 
Skog, utan en utomstående som saknar den insikt om organisationen som 
intervjuaren i detta arbete haft då en förförståelse för företaget kan komma 
att påverka hur frågor ställs och vilka ämnen som tas upp i en intervju. 
Ytterligare enkäter kan genomföras med fokus på mer detaljerade frågor 
kring fördomar, normbrytande tankar, förändringar och medarbetarnas egen 
bakgrund, etnicitet, önskemål för framtiden och hur medarbetarna skulle 
vilja se Holmen Skog arbeta med mångfaldsfrågor. En djupare identifiering 
av Holmen Skogs befintliga mångfald, utan att för den delen inkräka på 
människors integritet, kan vara av stor nytta för att konkretisera hur Holmen 
Skog ska ta arbetet till nästa steg. 

  



 

34 
 

 

4.5 Slutsatser 
 

Världens länder knyts allt närmre varandra i en stadigt ökande globalisering. 
Människors rörlighet blir mer påtaglig samtidigt som urbaniseringen tilltar. 
Ska ett företag överleva i en konkurrensutsatt situation och dels behålla 
arbetskraft och dels vara en attraktiv arbetsgivare, bör företaget aktivt arbeta 
med mångfaldsfrågor. När det saknas en återspegling av samhällets 
mångfald inom en organisation och arbetsstyrkan är relativt homogen, vilka 
alternativ finns då att tillgå? Med en äldre personalstyrka, likt den på 
Holmen Skog, finns det en risk att en ökad mångfald först kommer i takt 
med pensionsavgångar, där äldre medarbetare byts ut mot yngre. 
 
Begreppet mångfald tolkades av många deltagare i denna undersökning som 
en blandning av människor med olika kultur, språk, ålder, utbildning, 
expertis och familjesituation. Mångfald och jämställdhet handlar inte enbart 
om kön eller ålder, vilket svaren tydligt visar. En ökad mångfald torde 
rimligen komma av att finna alternativ till normen av vad som finns i 
skogsbranschen i dag. Holmen Skog bör sträva efter att rekrytera människor 
med andra intressen, värderingar, tankegångar, bakgrund etc. och våga bryta 
en ständigt pågående normspiral. Kraven på de skogliga yrkena förändras i 
takt med teknikutvecklingen och detta kan innebära stora förändringar för 
hur Holmen Skogs arbetsstyrka kommer att se ut i framtiden. Väl 
genomförda framtidsanalyser och en större tro på att förändringen kommer 
förr än senare, kommer att skapa ett konkurrenskraftigt Holmen Skog. 
Holmen Skog bör våga gå i bräschen för ett aktivt mångfaldsarbete och 
skapa en attraktiv arbetsplats dit nya medarbetare söker sig och befintliga 
medarbetare väljer att stanna kvar. En arbetsplats där medarbetarna känner 
sig trygga i att tala fritt, komma med idéer och våga ha nya och banbrytande 
åsikter, vilket behövs för att ta Holmen Skog framåt och in i framtiden. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkätfrågor 
 
Bilaga 2: Intervjuguide 

 
  



 

39 
 

 

BILAGA 1 
 
Enkätfrågor 
 
1. Kön  
Man  
Kvinna  
Annat, ange 
Vill ej ange  
  
2. Ålder  
20-34 år 
35-50 år 
51-65 år 
  
3. Civilstatus  
Gift  
Sambo  
Singel  
Om annat, ange  
  
4. Barn  
JA NEJ  
  
Om JA: Har du barn under 18 år?  
JA NEJ  
  
Om JA: Är dina barn hemmaboende?  
JA NEJ  
  
5. Högsta utbildning  
Grundskola  
Gymnasium  
Utbildning vid högskola eller universitet längre än 2 år  
  
6. Specifik utbildning  
Skogsmästare  
Jägmästare  
Skogskandidat  
Om annat, vänligen ange:  
  
7. Fritidsintressen  
Musik (spela och/eller lyssna)  
Litteratur (läsa och/eller skriva)  
Resa  
Tv och/eller film  
Fiske och/eller jakt  
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Mat och/eller dryck och/eller bakning  
Båtliv  
Korsord och/eller sudoku  
Hälsa, friskvård och träning  
Friluftsliv  
Sport (titta på och/eller deltagande)  
  
8. Vad betyder ordet mångfald för dig? Inget svar är mer rätt än det andra, 

välj det alternativ som bäst motsvarar din personliga tolkning.   
Mångfald omfattar kön, religion och etnisk tillhörighet.  
En blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, 
kvalitet och kundorientering.  
Biologisk mångfald i skog och natur som syftar till ökad biodiversitet och 
ökade naturvärden.  
Mångfald är en blandning av människor med olika kultur, språk, 
ålder, utbildning, expertis och familjesituation.  
  
Nedan bortser vi från den biologiska mångfalden och fokuserar på mångfald 
av medarbetare av olika bakgrund etc. inom en organisation.  
  
9. Har du kommit i kontakt med mångfaldsarbete i ditt arbete på 

Holmen Skog?   
JA NEJ  
  
10. Vet du om Holmen Skog arbetar utifrån en mångfaldspolicy?  
JA NEJ  
  
11. Tror du att det är viktigt för Holmen Skog att arbeta med mångfald?   
JA NEJ  
  
12. Vilka av följande områden i ditt arbete tror du skulle 

förändras positivt vid en ökad mångfald på Holmen Skog? Välj ett eller 
flera alternativ.  

Samtal med kollegor  
Attityder i fikarummet  
Gemensamma aktiviteter  
Möteskulturen vid interna möten  
Möteskulturen vid externa möten  
Ditt dagliga arbete  
Kommunikation med din närmsta chef  
Inget av ovanstående alternativ  
  
13. Vilka av följande områden i ditt arbete tror du skulle 

förändras negativt vid en ökad mångfald på Holmen Skog? Välj ett eller 
flera alternativ.  

Samtal med kollegor  
Attityder i fikarummet  
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Gemensamma aktiviteter  
Möteskulturen vid interna möten  
Möteskulturen vid externa möten  
Ditt dagliga arbete  
Kommunikation med din närmsta chef  
Inget av ovanstående alternativ  
  
14. Tror du att ökad mångfald kan leda till en större attraktivitet för 

Holmen Skog som arbetsgivare?  
JA NEJ  
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BILAGA 2  
 

Intervjuguide  
 
Kön  
Man  
Kvinna  
Annat, ange:  
Vill ej ange  
  
Ålder  
20-34 år 
35-50 år 
51-65 år 
  
Civilstatus  
Gift  
Sambo  
Singel  
  
Barn  
JA NEJ  
  
Om JA: Har du barn under 18 år?  
JA NEJ  
  
Om JA: Är dina barn hemmaboende?  
JA NEJ  
  
Högsta utbildning  
Grundskola  
Gymnasium  
Högskola/Universitet  
Fristående kurser på Universitet eller Högskola  
  
Utbildning  
Skogsmästare  
Jägmästare  
Skogskandidat  
Om annat, ange:  
  
Fritidsintressen  
Musik (spela och/eller lyssna)  
Litteratur (läsa och/eller skriva)  
Resa  
Tv och/eller film  
Fiske och/eller jakt  
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Mat, bakning och/eller dryck  
Båtliv  
Korsord och/eller sudoku  
Hälsa, friskvård och träning  
Friluftsliv  
Sport (titta på och/eller deltagande)  
  
Vad betyder ordet mångfald för dig?  
  
Hur tror du mångfald på en arbetsplats uppnås på bästa sätt?   
  
Har du kommit i kontakt med mångfaldsarbete i ditt arbete på Holmen? Hur 
har du arbetat med detta? Om du inte gjort det, varför tror du att du inte 
kommit i kontakt med mångfaldsarbete?  
  
Vet du om Holmen arbetar utifrån en mångfaldspolicy?  
  
Tror att du det är viktigt för Holmen att arbeta med mångfald?   
  
Hur tycker du Holmen bör arbeta med mångfald?  
  
Tror du att samtal, möten och ditt dagliga arbete skulle förändras om 
mångfalden ökade på Holmen Skog?  
  
Vilka fördelar tror du kommer av ökad mångfald på Holmen?   
  
Vilka nackdelar tror du kommer av ökad mångfald på Holmen?   
  
Vilka hinder tror du finns för en ökad mångfald?  
  
Tror du att ökad mångfald kan leda till en större attraktivitet för Holmen 
som arbetsgivare?  
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