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Abstrakt 

Skogssektorn har ett välkänt rykte av att vara mansdominerat, traditionellt och 

gammalmodigt. Med nutida jämställdhetsmål finns det en ambition att skapa en 

jämställd skogssektor. Detta är även ett mål för ett skogsföretag som i denna studie 

kallas för Skogsfall AB. Tidigare studier visar en problematik i rekryteringen av 

kvinnor i skogsindustrin som inte beror på avsaknad av intresse, snarare svårigheter 

att passa in i en mansdominerad sektor. I analysen av skogligt studerandes svar i en 

enkätstudie genomförd av Skogsfall upptäcktes vissa skillnader i svaren mellan män 

och kvinnor. Svaren berörde uppfattningarna av företaget som en ideal arbetsgivare. 

Detta väckte ett vidare intresse att göra en fördjupad analys utifrån en 

utbildningsnivå i skogssektorn genom att intervjua samma målgrupp kvinnliga 

jägmästarstudenter. Analys av enkäten visade att det fanns vissa skillnader mellan 

svaren på manliga och kvinnliga studenter eftersom kvinnor la mer vikt på frågor om 

jämställdhet, rättvisa och utveckling. Kopplingar fanns även mellan svaren i enkäten 

och i intervjuerna, bland annat fanns en delvis positiv bild av Skogsfall men även en 

negativ. Intervjuerna i sig synliggör berättelser om maskulina normer, diskriminering 

och sexuella trakasserier inom den skogliga utbildningen från manliga studenter såväl 

som lärare och gästföreläsare. Trots vissa positiva aspekter är det nödvändigt att 

skogssektorn, redan på utbildningsnivå, ser över sitt jämställdhetsarbete likväl som i 

företag och industrin i stort. 
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1 Inledning 

Med omfattande skogstillgångar är den svenska skogsindustrin ett väldigt 

betydelsefullt arbetsområde i Sverige, den skapar nämligen goda förutsättningar för 

arbetsmarknad och näringsliv i form av hög sysselsättning, exportintäkter och 

handelsbalans (Skogsindustrierna 2019, Lohmander 2008). Däremot förstås 

skogsindustrin även som en mansdominerad sektor. Den tenderar att kopplas till att 

vara omodern, inneha maskulina normer och ett mönster av könssegregation bland 

anställda. Följaktligen skadas individer men även industrin i stort av dessa strukturer 

eftersom det försämrar bilden av arbetsgivaren och legitimiteten i skogssektorn 

(Johansson, M 2015, 1-2). Underrepresentationen av kvinnor i skogsindustrin betyder 

inte att det saknas intresse för skogsbruk bland kvinnor, utan att deras förutsättningar 

är låga på grund av att industrin inte är tillräckligt inbjudande. Könssegregeringen är 

ett problem inom hela skogssektorn. Förutom industrin i stort och inom enskilda 

skogsföretag bör de skogliga yrkesutbildningarna inte glömmas bort på grund av 

deras nära band till skogsindustrin (Lidestav 2015, 4). Skogsstyrelsen har även som 

mål att öka jämställdheten mellan kvinnor och män när det kommer till utbildning 

såväl som att arbeta inom skog, något som fastställs i en rapport om jämställdhet i 

skogsbruket (Abrahamsson & Tilstam 2017, 8).  

 

Skälen till könssegregering i utbildningsval är väldigt svåra att fastställa eftersom det 

finns en uppsjö av delteorier kring detta såsom idéer om rationella val, 

könsrollssocialisation eller efterfrågad arbetskraft med mera (Persson & Wadensjö 

1997, 40-1). Historiskt sett är det inte länge sedan kvinnor var otillåtna att delta i högre 

utbildningar, först 1927 fick kvinnor studera inom de allmänna läroverken i Sverige 

(Persson & Wadensjö 1997, 16). De första kvinnorna att antas till de skogliga 

utbildningarna skedde ett antal decennier efter. 1962 antogs den första kvinnan till 

jägmästarutbildningen och ännu senare, 1972, antogs den första kvinnan till 

skogsmästarutbildningen. Än idag är kvinnorna på utbildningen en minoritet 

(Dolling et al. 2013, 7) och en social manlig dominans, sexuella trakasserier med mera 

är ingen ovanlighet. Detta har framkommit tydligt i #slutaavverkat, en hashtag och ett 

instagramkonto i följd av #metoo, där hundratals berättelser om diskriminering med 

mera inom den svenska skogssektorn delats (Andersson et al. 2018, 419).  

 

I och med skogsindustrins stora betydelse i den svenska välfärden anses det vara 

särskilt aktuellt att studera könssegregeringen som förekommer inom sektorn. Det 

finns mycket forskning inom området, denna studie ämnar dock att studera 

problemet från ett tidigt stadie, nämligen de skogliga högskoleutbildningarna. För att 

kunna göra skogssektorn jämställd krävs det att fler kvinnor deltar i de skogliga 

utbildningarna och därför behöver skogssektorn vara mer tilltalande och öppen 

gentemot kvinnor. Studien kommer att använda sig av en befintlig 

enkätundersökning som genomfördes av ett ledande skogsföretag inom industrin 

(som på grund av anonymitetsskäl kommer att kallas för Skogsfall AB i resten av 

uppsatsen). Enkätundersökningen genomfördes med manliga och kvinnliga studenter 

på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå och anställda inom Skogsfall i syfte att 

fånga in attityder till företaget och synen på en bra arbetsgivare. Dock vill vi främst 
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rikta oss till studenter, varför manliga och kvinnliga studenters attityder gentemot 

Skogsfall AB analyseras, men även attityder till en framtid i skogsindustrin i stort. 

Detta material ansågs dock inte ge en tillräckligt fördjupad bild av ämnet, därför 

kommer vi att tillämpa intervjuer med kvinnliga jägmästar- och 

skogsmästarprogrammet som en vidare undersökning av enkäten för att studera 

deras upplevelser av den skogliga utbildningen för att få förståelse om eventuella 

beteenden och normer där. Med termen “kvinna” och “man” utgår studien utifrån det 

juridiska könet och fortsättningsvis kommer studien att använda sig av termerna 

kvinn(or)a och ma(ä)n.  

 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka kvinnliga jägmästar- och skogsmästarstudenters 

erfarenheter inom den egna utbildningen, men även deras attityder till och 

förväntningar av en framtida karriär inom skogsindustrin i stort och inom ett specifikt 

skogligt företag (Skogsfall AB).  

 

1.1.1 Frågeställningar 

- Varför valde studenterna att söka till den aktuella utbildningen?  

- Hur upplever studenterna den valda utbildningen nu?  

- Vilka förväntningar och antaganden finns om Skogsfall AB, skogsindustrin 

och en framtida karriär inom dem? 

 

1.2 Uppsatsen disposition  

I följande del presenteras forskningsfältet som därefter följs av studiens teoretiska 

utgångspunkter i del tre. I del fyra presenteras information kring material, urval, 

avgränsningar och etiska överväganden samt de aktuella analysmetoderna för enkät 

och intervjuer. Därefter presenteras studiens resultat i del fem, vilket är uppdelat efter 

enkät och intervjuer. Studiens resultat diskuteras sedan tillsammans i den avslutande 

sjätte delen, där förs även en sammanfattande analys på enkät och intervjuer. 

 

 

2 Tidigare forskning 

I denna del presenteras ett urval av den forskning som berör det aktuella ämnet på 

olika sätt. Först och främst presenteras forskning som berör grundläggande begrepp 

som kön, genus och jämställdhet i syfte att ge en introducerande förståelse av 

forskningsfältet. Därefter inkluderas forskning om könssegregering inom arbetslivet, 

för att förstå hur de ovannämnda begreppen utspelar sig i arbetslivsforskningen. I 

efterföljande två avsnitt presenteras den forskning som ligger närmast det egna 

ämnet, nämligen jämställdhet i skogsindustrin och skogliga utbildningar. 

Avslutningsvis förs en kort redogörelse kring vad studien tillför i forskningsfältet. 
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2.1 Jämställdhet, kön och genus 

Kön, genus och jämställdhet är återkommande och centrala begrepp inom 

forskningsfältet och är därför viktiga att definiera. Jämställdhet är ett begrepp som 

kan uppfattas på många olika sätt. En bred beskrivning är att jämställdhet “(...) 

innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla 

områden” (SCB 2018, 2). En konsensus kring begreppet är att män och kvinnor ska ha 

samma förutsättningar att uppnå mål i samhället. Det är även väsentligt att skilja 

mellan begreppen jämställdhet och jämlikhet eftersom de kan förväxlas. Medan 

jämställdhet innebär rättigheter mellan könen, avser jämlikhet istället alla människors 

lika rättigheter utifrån olika dimensioner såsom kön, sexuell läggning, etnicitet, 

funktionshinder med mera (Mark 2007, 13). I Sverige finns det lagar som inbegriper 

jämställdhet vilket gör det till en “grundläggande statsrättslig norm” (Mark 2007, 14). 

Denna politik förutsätter bland annat könens lika förutsättningar och jämna 

fördelning i arbetslivet, här skiljs kvalitativ och kvantitativ jämställdhet åt. Kvantitativ 

jämställdhet avser mätbara mål, som procentuell fördelning mellan könen på en 

arbetsplats, positioner inom den och så vidare. Kvalitativ jämställdhet avser istället 

livsvillkor och upplevelser av normer inom organisationen, med detta kan genus och 

jämställdhet analyseras genom erfarenheter. Kön ska därmed inte påverka en individs 

grundläggande villkor (Henrekson 2004, 15, Mark 2007, 15).  

 

En fråga som följer förståelsen av jämställdhet mellan könen är då vad kön och genus 

egentligen innebär. Forskningen har en något delad syn om detta. Teorier om 

socialisering beskriver skillnader mellan män och kvinnor som ett resultat av 

könsbestämd inlärning under uppväxten. Konstruktivistiska teorier menar däremot 

att kön konstrueras av individer själva i vardagen, vilket skapar det sociala könet 

genus (Evertsson 2016, 54-55). Med ett konstruktivistiskt perspektiv kritiserar denna 

infallsvinkel socialisationsteoriers särskiljande av män och kvinnor. I detta avseende 

är det sociala föreställningar om könen som skapar genus och bestämmer vad som är 

typiskt manligt och kvinnligt. Kön är därmed ett socialt fenomen som människor 

kontinuerligt skapar, medvetet eller omedvetet (Evertsson 2016, 51, Connell & Pearse 

2015, 77), och särskiljandet av könen framkallar en bild av kön som något naturligt 

och genus som något påhittat (Butler 2005, 22-23).  

 

Könets egenskaper har nämligen uppdelats dikotomiskt historiskt sett, till exempel 

genom föreställningar som säger att kvinnor är mer pratsamma, lättpåverkade, 

känslosamma och intuitiva. Medan män antas vara tystlåtna, starka, rationella och 

analytiska. Dessa skillnader mellan könen är något som i konstruktivistisk teori 

avvisas och tidigare föreställningar om könens egenskaper anses vara myt (Connell & 

Pearse 2015, 68-69). Samma föreställningar innebär att manlighet betraktas som en 

norm och därmed är något som värderas högre än sådant som anses vara typiskt 

kvinnligt (Evertsson 2016, 51, Butler 2005, 50). Det är inte endast enskilda individer 

som skapar dessa sociala strukturer och föreställningar, det gäller även grupper eller 

institutioner. Även yrken förknippas med maskulinitet och femininitet (Connell & 
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Pearse 2015, 76), vilket vidare leder till hur begreppen som diskuterats ovan används i 

studier av arbetslivet. 

 

2.2 Den könssegregerade arbetsmarknaden 

I det moderna samhället har arbetet en ny roll. Identiteten har tidigare varit starkt 

anknutet till ett visst karriärval vilket inte är lika vanligt i det moderna samhället, 

eftersom karriären har blivit mer instabil och föränderlig (Bauman 2012, 137-139). 

Dagens samhälle skiljer sig från förr genom att individer inte längre “ärver” karriär 

och livsstil från sina föräldrar. I dagens samhälle finns det en föreställning om att 

individer står inför olika valmöjligheter, vilket har blivit en del av individers 

identitetsskapande (Hedenus & Wikstrand 2015, 24). Trots detta tenderar unga 

kvinnor och män att göra olika studie- och yrkesval i linje med den stereotypa 

normbilden. Forskning visar att unga kvinnor och män blir starkt påverkade av 

sociala tillhörigheter som anses vara relaterade till specifika yrken (Hedenus & 

Wikstrand 2015, 28). Till exempel är kvinnor överrepresenterade inom hälso- och 

sjukvård medan män är överrepresenterade inom IT-tjänster. Detta visar på hur 

könsskillnader konstrueras medvetet eller omedvetet och yrkena blir könsmärkta. 

Könsmärkning är ett socialt fenomen som människorna själva har skapat (Evertsson 

2016, 58, 51) då utbildningar och yrken i sig är könsneutrala. Människor tillskriver 

vissa utbildningar och yrken “kön” utifrån samhällets normer och värderingar. Till 

exempel att sjuksköterskeutbildningen är kvinnligt kodade eller att ingenjörsyrken är 

manligt kodade. Könsmärkning befinner sig ständigt under en pågående process som 

upprätthålls av individer när de interagerar med varandra (Ulfsdotter 2006, 29). 

Konsekvensen av detta är dels en könssegregerad arbetsmarknad som är både 

horisontellt- och vertikalt segregerad. Horisontell segregering innebär att det finns 

mans- och kvinnodominerade yrken. Vertikal segregering innebär att kvinnor 

tenderar att inneha hierarkiskt lägre yrkesroller inom företag än män (Evertsson 2016, 

58). Detta är något som exempelvis den isländska fiskodlingen kännetecknas av som 

återspeglar ideal av maskulinitet samt femininitet. Kvinnor befinner sig på hierarkiskt 

lägre positioner inom organisationen som gör att deras arbetsuppgifter ges mindre 

prestige än männens. Detta försvårar möjligheterna för kvinnor att nå högre 

positioner (Skaptadóttir & Rafnsdöttir 2000, 5). Med kvinnors missgynnande position 

på arbetsmarknaden återspeglas den stereotypa normbilden om kvinnor och deras 

antagna förmågor, vilket legitimerar kvinnors arbetskraft som mindre värd än 

männens. Organisationer som dessa menas därmed vara uppbyggda av 

könsbestämda normer som vidmakthåller manliga intressen över kvinnliga 

(Skaptadóttir & Rafnsdöttir 2000, 6-7, Tiessen 2004, 706-707).  

 

En annan form av upprätthållande av manlig hegemoni i arbetslivet exemplifieras i en 

studie av det mansdominerade ingenjörsyrket som är könsmärkt där många kvinnor 

tvingas anpassa sina könsidentiteter på olika sätt för att passa in bland männen. 

Kvinnor ställs därmed inför en situation där de måste acceptera bland annat 

diskriminering för att passa in vilket resulterar i en anti-kvinnlig kultur. Detta visar på 

hur könsmärkningen av yrken upprätthålls (Bagilhole et al. 2009, 3). Det här är inte ett 

ovanligt mönster i mansdominerade arbeten, det finns liknande tendenser i 
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exempelvis polisyrket (Rabe-Hemp 2009, 114) och militären (Simon 2017, 1). 

Skogsindustrin är inget undantag för dessa tendenser, vilket utvecklas i kommande 

avsnitt. 

 

2.3 Den könssegregerade skogsindustrin 

Något som fastställs inom forskningen om jämställdhet i skogsindustrin är att 

ojämställdhet är ett universellt problem i de skogliga industrierna. Till exempel har 

den norska skogsindustrin i likhet med den svenska bekymmer med jämställdheten i 

det skogliga arbetet, detta gäller även att få en jämställd fördelning mellan kvinnor 

och män i de skogliga utbildningarna (Brandth et al. 2000, 466-467, Lidestav 2015, 3-4). 

I och med kvinnornas minoritetsställning hamnar de i en manlig yrkeskultur som 

medför olika konsekvenser när de ska etablera sig i yrket (Brandth et al. 2000, 466). I 

likhet med Bagilhole et al. (2009, 3) verkar det som att kvinnor måste förneka typiskt 

kvinnliga attribut för att passa in. Att inte definieras som en kvinnlig skogsbrukare 

istället för en skogsbrukare och att förneka kvinnliga drag verkar krävas för att bli 

accepterad som kvinna i en manlig yrkeskultur (Brandth et al. 2000, 471), ett mönster 

som även funnits i andra yrken som exempelvis reklamindustrin (Alvesson 1998, 972).  

 

En annan studie inom området frågar sig istället, med skogsnäringens 

jämställdhetsmål som bakgrund, varför jämställdhet önskas uppnås. Studien 

genomfördes med hjälp av intervjuer med personer från gruv- och skogsnäringen och 

kom fram till att den eftersträvade jämställdheten i skogsnäringen främst handlar om 

politiska och affärsmässiga mål (Andersson 2015, 29). Studien visar att anledningen 

till att jämställdhetsmålen ändå inte uppnåtts främst beror på den kvantitativa bristen 

av kvinnor men också rådande strukturer som säger att en viss (manlig) person 

lämpar sig bättre för arbetet (Andersson 2015, 31). Denna slutsats går i likhet med 

uppfattningen om att industrin inte är lockande för kvinnor (Lidestav 2015, 3), något 

som även bekräftades i en enkätstudie som genomfördes bland skogligt utbildade. I 

svaren framkom det att en maskulin norm råder inom skogsindustrin som gör det 

lättare för män att passa in och att bli tagna på allvar. Kvinnor beskrev även en känsla 

av att de behövde bevisa sin kompetens i en annan grad än män vars kompetens 

lättare togs för given (Johansson, K 2015, 58). 

 

2.4 Könssegregering inom skogliga utbildningar 

Könssegregering uppstår även på utbildningsnivå vilket visar sig redan vid 

gymnasieval. I de olika yrkesinriktade programmen finns den tydligaste 

könssegregeringen medan det är en jämnare könsfördelning i studieförberedande 

programmen. Till exempel tenderar unga kvinnor att välja estetiska programmet, 

vård- och omsorgsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet. Medan unga män 

i högre utsträckning väljer teknikprogrammet, el- och energiprogrammet eller bygg- 

och anläggningsprogrammet. Däremot är det en ganska jämn könsfördelning i 

ekonomiprogrammet, handel- och administrationsprogrammet och 

naturvetenskapsprogrammet (Sandell 2007, 42-43, Skolverket 2017). Detta visar på ett 
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mönster av könsmärkning där det inte bara är aktuellt i arbetslivet utan det sker redan 

vid studieval. Även om individer inte längre ärver karriär och livsstil från sina 

föräldrar så spelar den sociala bakgrunden fortfarande en stor roll vid studieval 

(Hedenus & Wikstrand 2015, 24, Sandell 2007, 63-64). Forskningen visar också att 

“Den sociala bakgrunden samspelar med bostadsorten i valet av utbildning”. Till 

exempel tenderar de som bor på glesbygder att välja de yrkesinriktade programmen 

medan de som bor i storstäder väljer studieförberedande program i högre grad. Detta 

gäller inte bara vid gymnasieval utan även vid högskola och universitetsval. Studien 

menar att ungdomar väljer utbildningen i linje med det som finns i deras närhet för att 

kunna få jobb på den orten (Sandell 2007, 63-64).  

 

Könssegregeringen är aktuell även i de akademiska yrkesutbildningarna till 

jägmästare och skogsmästare. Dessa tenderar att inneha en manlig dominans som 

följaktligen reproducerar de maskulina normer som råder inom skogsindustrin 

(Dolling et al. 2013, 7). I linje med detta visar annan forskning samma trend och 

presenterar siffror på den ojämna könsfördelningen, den genomsnittliga andelen 

kvinnor på de skogliga utbildningarna 2013 var 35,5 procent på jägmästarprogrammet 

och 20 procent på skogsmästarprogrammet (Engelmann & Larsson 2013, 7). Vidare 

visar forskningen att trots ett flertal försök att arbeta med jämställdheten i högskolan 

har målen inte uppnåtts. Förutom den numeriska segregeringen påverkar detta 

nämligen sociala mönster inom utbildningarna. Vilket kön någon tillhör och dess 

bakgrund i det skogliga tenderar att vara viktiga identitetsfaktorer, varav en skoglig 

bakgrund är vanligare hos män och skapar en känsla av utanförskap bland kvinnliga 

studenter. En annan typ av uppdelning framkommer i vilka inriktningar studenterna 

väljer. I jägmästarutbildningen har det framkommit ett mönster av att kvinnliga 

studenter i högre mån väljer biologi- och ekologiinriktade kurser medan manliga 

studenter är mer inriktade på kurser kopplad till produktion och teknik (Dolling et al. 

2013, 7).  

 

Forskning berättar mycket om problematiken inom skogssektorn där maskulina 

normer råder och dominerar samtidigt som detta är en bidragande faktor till 

ojämställdhet inom branschen men också skogliga utbildningar. Denna studie vill dels 

bidra till att undersöka uppfattningar och attityder om skogsindustrin utifrån de som 

ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Fokus riktas därmed mot kvinnliga 

studenter inom jägmästarlinjen för att ge en bild av studenters antaganden och 

uppfattningar om Skogsfall AB och skogsindustrin generellt, i och med dess problem 

att rekrytera kvinnor. Fokuset riktar sig däremot främst till erfarenheter av att vara 

kvinna inom den skogliga utbildningen eftersom det är ett viktigt stadium innan de 

kommer in på arbetsmarknaden. 

 

 

3 Teori 

För att möjliggöra analysen används teorier om genusstrukturer, normer och 

maskuliniteter. Först ges en förförståelse kring innebörden av genus utifrån Yvonne 

Hirdman (2001 & 2007), därefter beskrivs hennes teori om genusordningen i syfte att 
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inbegripa dess teoretiska användning i att identifiera genusstrukturer. Hirdman tar 

även upp normer och isärhållande, som utvecklas av normer kring maskuliniteter 

enligt Raewyn Connell (2008). Till sist presenteras Joan Ackers genusmodell (1990) i 

syfte att tillföra organisationsteori, vilket bidrar till att förstå upprätthållandet av 

normer kopplade till genus inom organisationer. 

 

3.1 Isärhållande och norm 

Hirdman använder begreppet genus i syfte att förstå vad som formar könen man och 

kvinna och vad detta innebär för samhällets förståelse av dessa i stort (Hirdman 2001, 

11). Genus är en socialt och kulturellt skapad förståelse av de biologiska könen man 

och kvinna och vad som anses vara manligt och kvinnligt, vilket ibland beskrivs som 

att socialt skapa kön. Syftet med att särskilja mellan de biologiska könen och de socialt 

skapade könen är för att inte förväxla rådande normer kring könen som grundat i 

biologi, med genus som socialt och kulturellt skapat. Genus grund ligger nämligen i 

sociala menings- och systemskapande processer, vilka är präglade av manlighet som 

norm (Hirdman 2001, 12). Det är med förståelse av dessa processer som det går att 

undvika reproduceringen av den manliga normen (Hirdman 2007, 228), varför det är 

viktigt att belysa ämnet. Reproduceringen av genus är skadligt eftersom det är ett 

naturligt upphöjande av den manliga normen som leder till förminskandet av 

kvinnliga normer. Även kallat den manliga normens logik som innebär att sådant män 

gör har ett högre värde än det kvinnor gör, vilket löneskillnader är ett exempel på 

(Hirdman 2001, 27).  

 

Relationen och ordningen mellan könen utgår därmed från två principer, hierarki och 

isärhållandet av könen. Detta i sig formar genusordningen som ligger i grunden för 

den mänskliga kulturen (Hirdman 2001, 70, 75). Enligt Hirdman är nämligen mannen 

och manlighet utgångspunkten för vad som anses vara normalt, detta är en typ av 

isärhållande mellan manligt och kvinnligt. Konsekvenser av detta syns bland annat i 

arbetslivet, i olika yrken är exempelvis mannen vad som gestaltar en bra yrkesperson, 

en bra polis, brandman, politiker och så vidare. Detta menas vara på grund av att 

männen varit överrepresenterade i dessa yrken i historien och när kvinnan tillträder 

blir hon en annan. Detta behöver inte alltid betyda att hon ses som en avvikelse, men 

snarare ett tillägg och inte egentligen tillhörande. Till exempel, en manlig mekaniker 

kallas mekaniker. Medan en kvinna snarare definieras som just kvinnlig mekaniker på 

grund av att hon är avvikande inom yrket (Hirdman 2007, 13). Att det finns manlig 

dominans i vissa yrken innebär inte heller att kvinnor inte är tillåtna inträde i dem, 

men det krävs en viss anpassning till de rådande manliga normerna (Hirdman 2007, 

19).  

 

Tanken av mannen som norm kan utvecklas vidare i teorier om maskuliniteter. 

Connell (2008) menar att det inte finns en uteslutande manlighet, hon pratar om 

multipla maskuliniteter som hon delar in i fyra olika kategorier: hegemoni, delaktighet, 

underordnade och marginalisering. Manligheterna kan däremot utspela sig på olika sätt, 

till exempel kan en europeisk och amerikansk syn på manlighet skilja sig åt. Dock har 
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Connell definierat dessa fyra olika typer av manlighet utifrån den västerländska 

genusordningen, vilken även ses som könshieraki bland männen (Connell 2008, 109-

110).  

 

Den hegemoniska maskuliniteten är en föreställning om hur en riktig man ska vara och ses 

som ett ideal, vilket innebär att den har en ledande positionen i samhällslivet. Connell 

definierar den hegemoniska maskuliniteten “(...) som den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet” (Connell 2008, 115). På så sätt säkerställs mäns dominanta 

position samt kvinnornas underordnande. Män som inte uppfyller denna normativa 

standarden tillhör den delaktiga maskuliniteten eftersom de fortfarande kan dra nytta av 

sin manlighet. “dvs. de fördelar som män vinner av kvinnornas underordnade 

ställning” (Connell 2008, 117). Inom kategorin underordnad maskulinitet tillhör 

homosexuella män och de som vill betrakta sig som queer, även heterosexuella män 

som inte lever upp till den normativa standarden. Dessa ses inte som riktiga män utan 

som mesar och ligger lägre hierarkiskt än exempelvis delaktiga maskuliniteter 

(Connell 2008, 116). Den marginaliserade maskuliniteten skiljer sig från de andra tre 

typerna genom att dimensioner såsom religion, klass och etnicitet spelar in. Med 

andra ord innefattas en aspekt av intersektionalitet. Medan hegemoni, delaktighet och 

underordnad är inre relationer i genusordningen står den marginaliserade utanför. 

Dessa män hamnar utanför den hierarkiska ordningen eftersom de av andra män inte 

betraktas som riktiga män, exempelvis på grund av sin etniska tillhörighet (Connell 

2008, 118). Könshierarkin underordnar och marginaliserar inte bara andra typer av 

maskuliniteter utan den legitimerar och säkerställer även mäns dominans över 

kvinnor. Detta upprätthålls genom socialisation där människor skapar olika 

föreställningar, till exempel om vad som är manligt och kvinnligt. Det är på så sätt 

som genus skapas och organiseras i vardagslivet. Connell kallar detta för reproduktiv 

arena. Därmed menar Connell såsom Hirdman att könsskillnaden inte beror på det 

biologiska könet utan att det är något som är socialt skapat (Connell 2008, 109-110). 

 

3.1.1 Genusordningen 

De sociala mönster som exemplifieras ovan är vad Hirdman menar grundar sig i 

genusordningen, där relationen mellan män och kvinnor utgör ett genuskontrakt. 

Detta ska inte förväxlas som ett fenomen som båda parterna är villiga att följa, det 

fungerar snarare som ett strukturellt tvång som män likväl som kvinnor blir utsatta 

för. Kontraktet bestämmer vad som är manligt och kvinnligt, alltså de villkor och 

ramar som könen måste passa in i (Hirdman 2001, 84). Historien har en stor betydelse 

för genuskontraktets- och ordningens bildande i och med att den präglar de rådande 

stereotyperna kring kön. Under historiens gång har nämligen könen blivit tillskrivna 

egenskaper och förväntningar kring hur de ska vara (Hirdman 2001, 27-28). Det råder 

en dikotom uppdelning av könen, något som ger en subtil maktrelation, men inte så 

subtila konsekvenser (Hirdman 2001, 56, 63). Genusordningen har dock kommit att 

utmanas i och med samhällets modernisering och de demokratiska och kapitalistiska 

processer det innefattar. Exempelvis, när tidigare manliga yrken luckras upp och 

tillåter kvinnor att tillträda, så gör de även det. Det finns alltså en vilja hos kvinnor att 
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arbeta med dessa typiskt manliga yrken, men de begränsas av en bild som tyder på att 

de inte tillhör (Hirdman 2001, 114). 

 

Konsekvenserna för uppdelningen av könen och de maktrelationer som uppstår är 

många. Ett annat exempel är när könen befinner sig i en enkönad grupp så 

reproduceras könets norm ytterligare, vilket därför kan ske även vid mans- eller 

kvinnodominerade arbetsplatser. Vidare menar Hirdman att när en kvinna tillträder i 

ett mansdominerat yrke förändras inget på arbetsplatsen för att hon ska passa in, det 

blir snarare hennes uppgift att förändra sig själv eller att anpassa sig. Vid ett scenario 

där mannen tillträder ett kvinnodominerat yrke behöver han inte lika ofta anpassa sig, 

istället anpassas yrket så att det ska passa in i manliga normer (Hirdman 2001, 58, 66). 

Kön, genus och normer i organisationer ska dock beskrivas närmare nedan, i Ackers 

genusmodell. 

 

3.2 Genusskapande processer i organisationer 

Joan Acker är en amerikansk sociolog som forskar inom genus i organisationer. 

Hennes arbete har använts mycket inom förändringsarbete där syftet är att 

åstadkomma genusmedvetenhet inom organisationer. Acker menar att genus skapas 

och upprätthålls i organisationer och integreras i det vardagliga organisationslivet. 

Acker lyfter fram en modell som innefattar fyra processer som belyser skapandet av 

genusordningen i organisationer (Acker 1990, 140). Den första processen kallas för 

struktur och belyser den vertikala och den horisontella segregeringen på arbetsplatsen. 

Detta görs genom att räkna på frekvensen av var kvinnor och män arbetar inom 

organisationen. Den vertikala segregeringen belyser vilka positioner kvinnor och män 

befinner sig i, medan den horisontella segregeringen belyser vilka avdelningar som 

kvinnor och män arbetar på. Vanligtvis framträder det vid organisationsanalyser att 

män oftast befinner sig i högre positioner inom organisationer samt att deras 

arbetsuppgifter värderas högre än kvinnors arbetsuppgifter. Här problematiseras 

värderingen av denna uppdelning eftersom det är männen som gynnas i större 

utsträckning än kvinnor. Till exempel att de vinner på olika fördelar i form av högre 

löner samt en större grad av inflytande inom organisationen (Acker 1990, 146). 

 

Den andra processen är det som kallas för symboler, normer och ideal. Detta innefattar 

den centrala delen av organisationskulturen som bygger på normer och ideal om 

kvinnor och män, till exempel hur de ska klä sig, hur de ska uppföra sig eller vilka 

arbetsuppgifter som är bäst lämpad för vilket kön. Samtidigt har kulturen utgått från 

mannen som norm, som upprätthålls genom vardagsinteraktioner som är starkt 

präglad av normer och värdering. Detta legitimerar bilden av ett visst fenomen såsom 

bilden av en viss organisation. Detta kan även bidra till ett så kallat genussmärkning 

som i sin tur leder till könssegregering. Dock kan dessa symboler, normer och ideal 

komma att ändras men utformandet görs i linje efter genus (Acker 1990, 146). 

 

Den tredje processen är interaktion som går att observera i vardagliga interaktioner 

mellan kvinnor och män som till exempel inom en informell arena, det vill säga under 

exempelvis lunch- och fikapauser men även inom den formella arenan såsom möten. 
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Det är också inom dessa arenor som ojämställdhet återskapas. Genom att studera 

“vem som dominerar talutrymmet eller vem som talar med vem eller vilka frågor som 

hamnar högt på dagordningen” kan återskapande av ojämställdheten framträda. Vid 

organisationsanalyser visar det sig exempelvis vara vanligt att män pratar mer med 

varandra samt att deras frågor prioriteras (Acker 1990, 146-147). Den sista processen 

är identitetsarbete som fokuseras på hur genusordningen återskapas inom en 

organisation. Detta görs genom att studera individers förhållningssätt. Individers 

förhållningssätt kan också variera på grund av att alla har olika maktbaser, det vill 

säga bakgrund, utbildning, erfarenheter etc. som påverkar identitetsarbetet, som i sin 

tur påverkas av vilka förutsättningar samt villkor som ges i organisationen (Acker, 

1990, 147-148). 

 

Dessa fyra processer som belyser skapandet av genusordningen i organisationer går 

också lite in i varandra, till exempel påverkas individers sätt att vara av symboler, 

normer och ideal eftersom det finns föreställningar och antagande om hur en kvinna 

och en man ska vara. Detta upprätthålls vid interaktioner mellan individerna som i sin 

tur leder oss in i identitetsarbete. Detta skapar också strukturer i organisationer där 

isärhållandet av genus återskapas (Acker 1990, 147-148). Därmed anses denna modell 

vara relevant till studiens syfte genom att belysa hur genus och normer samspelas och 

återskapas inom organisationer. Dock brukar vissa processer i Ackers modell studeras 

genom observationer. Denna studie ämnar endast tolka dessa processer utifrån 

informanternas berättelser om dem. 

 

 

4 Metod 

Det empiriska materialet bestod dels av ett enkätmaterial och dels av 

semistrukturerade intervjuer. Metodavsnittet inleds med en presentation av 

enkätmaterialet och vald analysmetod. Därefter beskrivs intervjuernas genomförande 

och analys. En diskussion förs kring forskningsetiska överväganden och avsnittet 

avslutas med en reflektion kring valda metoder.   

 

4.1 Enkätundersökning av attityder till Skogsfall AB 
Inom ramen för ett pågående jämställdhetsarbete inom Skogsfall AB genomförde 

företaget en enkätundersökning för att undersöka attityder till företaget och vad en 

drömarbetsgivare är. Vi har därefter, på önskemål av företaget, fått möjlighet att 

analysera det insamlade enkätmaterialet. Resultaten gav sedan ett vidare intresse för 

att fördjupa undersökningen med kvalitativa intervjuer.   

 

4.1.1 Material, urval och avgränsningar 

Enkäten riktade sig till studenter på jägmästarlinjen och skogsmästarprogrammet som 

tillhör SLU Umeå, samt nyanställda inom Skogsfall AB (som arbetat där i max 5 år). 

Företagets syfte med enkäten var att se på skillnader i de olika gruppernas 

uppfattningar av företaget. Detta skulle fungera som stöd i att utveckla företagets 

jämställdhetsarbete och personalpolitik för de anställda. Enkäten mejlades ut till 561 
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personer (458 studenter och 103 anställda) varav 241 respondenter svarade. Dessa var 

81 anställda inom företaget, 102 studenter vid jägmästarlinjen samt 58 studenter vid 

skogsmästarprogrammet. Frågorna berörde bakgrundsinformation samt frågor kring 

respondenternas uppfattningar/upplevelser av företaget och hur en bra arbetsgivare 

är. Materialet mejlades till oss av en ansvarig inom företaget, dels sammanställt i 

tabeller men även som rådata. 

 

I analysen avgränsades studieobjektet till studenterna vid jägmästarlinjen och 

skogsmästarprogrammet. Detta berodde på att de anställda redan befinner sig inom 

företaget och skogssektorn och därför riskerar att ha en färgad bild av ämnet. En del i 

studiens syfte är nämligen att fånga in attityder och förväntningar gentemot företaget 

och skogsindustrin, vilket förväntas fångas upp hos studenter som senare ska etablera 

sig på arbetsmarknaden. Studien hade även ett grundläggande fokus på upplevelser 

av de skogliga utbildningarna vilket gjorde studenterna till en mer aktuell grupp. Av 

den anledningen var det av intresse att undersöka deras attityder till Skogsfall AB 

men också förväntningar av en framtida arbetsgivare (Gillham 2008, 69, Ahrne & 

Svensson 2015, 40). Till sist har fokuset i analysen riktats till två frågeställningar som 

ställdes i enkäten (se bilaga 1) eftersom de andra frågorna inte var relevant för syftet. 

Frågorna var “Hur skulle du beskriva Skogsfall AB med 5 ord?” och “Hur skulle du 

beskriva din drömarbetsgivare med 5 ord?”. Frågorna följdes därefter av en fråga som 

bad respondenterna att utveckla sitt svar vilket också har analyserats.  

 

4.1.2 Analys av enkät 

För att analysera enkätmaterialet har en kvantitativ samt kvalitativ textanalys använts. 

Den kvantitativa textanalysen användes för att systematisera vilka ord som var mest 

återkommande hos kvinnliga samt manliga respondenter. Den kvalitativa 

textanalysen möjliggör istället att definiera ordens innebörd då detta kan ha olika 

betydelse för respondenterna (Esaiasson et al. 2012, 197, 210). 

 

I ett första skede organiserades och strukturerades materialet efter två frågeställningar 

som har analyserats, det vill säga “Hur skulle du beskriva Skogsfall AB med 5 ord?” 

och “Hur skulle du beskriva din drömarbetsgivare med 5 ord?”, men också efter 

utbildning och kön. Först lästes rådatan igenom översiktligt för att bli bekant med 

materialet och sedan lästes materialet igenom mer noggrant för att upptäcka 

återkommande ord. Detta kontrollerades av sökfunktionen i textdokumentet som 

räknade på de ord som angivits för att se i vilken frekvens de framkom i. På detta sätt 

gick det att se vilka ord som angavs flest gånger sammanlagt. Därefter gjordes egna 

tabeller för att visa dessa begrepp och hur frekvensen skildes mellan kvinnliga samt 

manliga respondenter (se tabell 1. “Hur skulle du beskriva Skogsfall AB med 5 ord?” 

och tabell 2. “Hur skulle du beskriva din drömarbetsgivare med 5 ord?” i 

analysdelen). Begreppen har i vissa fall angetts av flera respondenter men i olika 

former, då har ordet kodats om i tabellen till ett och samma. Exempelvis kan 

respondenterna ha skrivit “utvecklande” eller “utvecklas”, i tabellen nämns begreppet 

i samlad form som “utveckling” (Esaiasson et al. 2012, 200-201). 
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I nästa steg tillämpades en kvalitativ textanalys. På grund av enkätsvarens egenhet 

tolkades texterna med en hermeneutisk infallsvinkel, det vill säga inom ramen för vad 

respondenternas faktiskt sa och vad detta kunde innebära. De uttalanden som ansågs 

ha en koppling till de ord(teman) som var flest återkommande markerades ut. De 

korta svaren analyserades utifrån de utvecklade svaren, vilket fungerade som ett stöd 

i att beskriva vad som menades innan (Alvesson & Sköldberg 2008, 201). Efter detta 

lästes texterna igenom ännu en gång i syfte att plocka upp sådant som kunde ha 

missats vid det första skedet (Esaiasson et al. 2012, 223, Braun & Clarke 2006, 86-87). 

Svaren skilde sig inte åt i någon större bemärkelse mellan utbildningarna 

skogsmästare och jägmästare och därför har dessa svar presenteras tillsammans i 

analysen. 

 

4.2 Intervjustudie med kvinnliga jägmästarstudenter 

I studiens andra del genomfördes semistrukturerade intervjuer med kvinnliga 

jägmästarstudenter. Det empiriska materialet bestod av transkriptioner från 

intervjuer. Intervjuerna utformades dels efter det intresse som enkätmaterialet gav, 

vilket var att vidare undersöka samma frågeställningar på en fördjupad nivå hos 

skogligt studerande kvinnor. Intervjuerna fungerar däremot även separat från 

enkäten på grund av ett annat intresse, riktat mot att ge en fördjupad bild av 

uppfattningar av både utbildningarna och skogsindustrin i stort. Men även 

uppfattningar till ett specifikt skogsföretag, Skogsfall AB (Gillham 2008, 103).    

 

4.2.1 Urval och avgränsningar 

Avsikten var att ha ett likadant urval som enkätundersökningen, dock avgränsades 

intervjuerna till kvinnliga studenter från jägmästarlinjen och skogsmästarprogrammet 

i Umeå. Mejllistor till jägmästarstudenterna erhölls från en ansvarig inom Skogsfall 

(Ahrne & Svensson 2015, 40). Detta var intressant med tanke på problemet med att 

rekrytera kvinnor till skogsindustrin. Efter en analys av enkätmaterialet ansågs även 

kvinnliga studenter vara av främsta intresse för studien. Insamlingen av informanter 

inleddes med att utforma ett informationsbrev (se bilaga 2). Detta mailades senare ut 

till 112 kvinnliga studenter på jägmästarlinjen i Umeå från årskurs ett till fem. För att 

få fler deltagare till studien kontaktades ordföranden i skogshögskolans studieråd 

som delade informationsbrevet på utbildningens interna Facebooksida. En 

programansvarig på skogsmästarprogrammet kontaktades och hjälpte till med att 

maila ut informationsbrevet till kvinnliga studenter på skogsmästarprogrammet 

årskurs ett till tre. Efter detta och tre påminnelser hade skickats ut meddelande fyra 

jägmästarstudenter att de ville delta. Inga studenter på skogsmästarprogrammet 

deltog. Fortsättningsvis handlar därmed intervjudelen av studien om de kvinnliga 

jägmästarstudenternas (och inte skogsmästarstudenternas) perspektiv. 

 

Av anonymitetsskäl delas väldigt få personliga uppgifter om informanterna, eftersom 

de tillhör en minoritet på utbildningen riskerar deras identiteter enklare att avslöjas. 

Information om exempelvis ålder och namn delas ej, i analysen har de fått fingerade 

namn som är Anna, Bianca, Cecilia och Denise. Deras ålder och namn anses inte vara 
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relevant för analysens resultat och riskerar därmed inte att påverka studiens 

trovärdighet (Esaiasson et al. 2012, 257). 

 

4.2.2 Genomförande 

I och med intervjuernas struktur ställdes samma basfrågor till alla informanter, detta 

hjälptes av utformandet av en intervjumall som användes till alla intervjuer. Bland 

annat ställdes samma frågor som analyserats i enkäten. Med semistrukturerade 

intervjuer gavs ett utrymme för följdfrågor som kunde ställas vid tillfällen där svar 

blev tunna. Dock presenteras inte följdfrågor i intervjumallen då detta kan se olika ut 

beroende på vad informanterna berättar (för att se de frågor som ställdes hänvisas 

läsaren till “Bilaga 2. Intervjumall”). Först delades frågorna upp i teman efter 

bakgrund, utbildning, Skogsfall AB, skogsindustrin samt framtiden för att se till att 

studiens syfte fick möjlighet att besvaras. Denna följdes däremot inte steg för steg i 

varje intervju i syfte att hålla samtalen levande. Exempelvis stoppades inte 

informanten om hon kom in på andra teman under intervjuns gång. Frågorna 

formulerades i syfte att informanten skulle få möjlighet att ge långa svar och för att få 

berätta utifrån sin egen uppfattning. Frågorna skulle inte heller ta över intervjun 

genom att vara svåra att besvara eller kräva för långa förklaringar (Esaiasson et al. 

2012, 264-65). 

 

Intervjuernas upplägg var att ena forskaren intervjuade utifrån stöd av den utformade 

intervjumallen, så att samma frågor ställdes till samtliga informanter. Den andra 

forskaren antecknade men hade utrymme att fylla i om den upplevde att något inte 

togs upp. Samtalen spelades in via diktafon och slutligen transkriberades intervjuerna 

utifrån inspelningarna (Ahrne & Svensson 2015, 49-50). Dock genomfördes två av fyra 

intervjuer över Skype på grund av att informanterna inte hade möjlighet att mötas vid 

samma tillfälle som de andra två. Intervjuerna genomfördes på Umeå universitet. Det 

fanns därmed problem i avstånd samt tid och kostnad för resor. Intervjuerna skedde 

däremot på ett väldigt likartat sätt, de var ansikte mot ansikte i videosamtal (Gillham 

2008, 125-126) och i dessa fall fick informanterna ge muntligt samtycke till att delta 

(Gillham 2008, 30). 

 

4.2.3 Analys av intervjuer 

De transkriberade texterna analyserades med hjälp av Braun och Clarkes tematiska 

textanalys för att plocka ut generella drag i intervjuerna men också för att finna 

återkommande teman (Braun & Clarke 2006, 94–96). Först lästes texterna en i taget för 

att få en helhetsbild av materialet. Därefter markerades de väsentliga delarna i texten 

som ansågs vara relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Delarna gav en 

helhetsbild av texten och kategoriserades in i två huvudteman, som var ”utbildning” 

och ”Skogsfall AB och skogsindustri”. Efter detta lästes texterna igenom ännu en gång 

i syfte att plocka upp sådant som kunde ha missats i den första genomläsningen. 

Genom att utföra dessa steg på varje text möjliggjordes en jämförelse av hur dessa 

huvudteman framställs utifrån varje text och därefter skapades subteman för att 

kunna precisera den centrala i innehållen. Dessa subteman var bakgrund, interaktion, 

representanter, åtgärder, uppfattningar och framtiden. Det upptäcktes även att subtemat 
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åtgärder förekom i två skilda huvudteman och delades därför upp, detta illustreras i 

figuren nedan (Braun & Clarke 2006, 86-87). 

 

 

 
Figur 1. Kategorisering av teman. 

Figuren visar studiens två huvudteman, utbildning och Skogsfall AB samt skogsindustrin. Under dessa 

visas studiens subteman som är bakgrund, interaktion, representanter, åtgärder uppfattningar och 

framtiden. Åtgärder är sammankopplat med båda huvudtemana eftersom det framkom i båda.  

 
De teman som urskiljdes var olika mellan svaren angående erfarenheter från 

utbildning samt förväntningar och en framtida karriär i Skogsfall AB och skogsindustrin, 

som är figurens huvudteman. Bakgrund syftar på svar som berör varför informanten 

valt utbildningen samt inriktningsval. Interaktion handlar om sociala mönster och 

beteenden mellan studenterna på utbildningen. Begreppet representanter 

sammanfattar olika representanter av utbildningen i form av universitetet i stort, 

lärare samt gästföreläsare. Det subtema som återfanns i båda huvudtemana var 

åtgärder, innehållet i svaren är riktade till antingen utbildning eller Skogsfall AB och 

skogsindsustrin. Subtemat handlar om sådant studenterna anser behöver ändras eller 

göras för en förändring. Uppfattningar innefattar attityder och uppfattningar av 

Skogsfall AB och skogsindustrin medan framtiden fångar in studenternas tankar om en 

framtid inom dessa. Temana hjälper även att besvara frågeställningarna. 

Frågeställningar ett och två besvaras i temat utbildning, första frågeställningen 

besvaras främst i subtemat bakgrund medan den andra frågeställningen besvarades 

av resterande subteman. Den sista frågeställningen besvaras i det andra huvudtemat, 

Skogsfall AB och skogsindustrin. Likt enkätsvaren analyserades transkriptionerna 

med en hermeneutisk ingång vilket innebar att svaren fick tala för sig själva utifrån de 

teman som bildades. Vad informanterna faktiskt sa presenterades först och vad detta 

kunde innebära tolkades därefter utifrån teorin, så att svaren först kunde få en 

fördomsfri presentation (Alvesson & Sköldberg 2008, 201-205). 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie anlades ett stort fokus på etiska frågor. Vi har tagit hänsyn till EU:s nya 

dataskyddsförordning som även kallas för GDPR (The General Data Protection 

Regulation). som reglerar hur informanternas personuppgifter behandlas. Detta 

diskuterades även med vår handledare för mer specifika råd (Gillham 2008, 37). Ett 

informationsbrev bifogades tillsammans med deltagandeförfrågningarna. Det 
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behandlade bland annat informerat samtycke, studiens syfte, samt information om 

konfidentialitet, anonymitet, säkerhet, publicering, informationens livslängd samt hur 

personuppgifter behandlas i undersökningen (Gillham 2008, 33). I informationsbrevet 

framgick det även att deltagarna hade möjlighet att dra sig ur när som helst, vilket 

innebar att materialet skulle annulleras och inte användas i undersökningen 

(Esaiasson et al. 2012, 257, Trost 2010, 124). Informationsbrevet är bifogad som bilaga 

3. Innan intervjuerna inleddes fick informanterna återigen ge sitt samtycke i skriftlig 

form (muntligt i videosamtalen). För att se samtyckesformulären hänvisas detta till 

“Bilaga 4. Samtyckesformulär”. I detta fall tog de återigen del av information om vad 

studien handlar om samt ge samtycke om de ställer upp frivilligt, för att säkerställa att 

intervjun inte sker under tvång (Trost 2010, 125). 

 

I urvalet har det även varit viktigt att se till att informanterna är främlingar i syfte att 

behålla en vetenskaplig distans i intervjuerna och en begränsad relation som 

möjliggjorde att intervjupersonerna kunde känna sig trygga i att ge svar till någon de 

senare inte behöver möta igen. En induktiv inställning säkerställde även en ingång i 

intervjuerna fri från förutfattade meningar och fördomar för att intervjuns utfall ej 

skulle påverkas (Esaiasson et al. 2012, 259). 

 

4.4 Metodreflektion 
Att sammanställa enkätstudien innebar att studera ett material som inte var skapat av 

oss själva eller i studiens syfte, vilket skapade utmaningar i studiens metodik. Därför 

har studien delats upp mellan enkät och intervjuer eftersom både metod och teori 

appliceras på olika sätt. 

 

I enkätsammanställningen har skogsmästarstudenternas svar också analyserats 

tillsammans med jägmästarstuderna trots att de inte intervjuats. Detta beror på att 

utbildningarna tillhör samma universitet och är väldigt lika. Skogsmästarprogrammet 

är däremot tre år medan jägmästarprogrammet är fem år. Deras upplevelser och 

attityder anses dock vara relevanta i samma grad som jägmästarstudenternas. Efter en 

uppdelning av svaren gjordes och en första analys av materialet genomförts upptäckte 

vi även att svaren från skogsmästarstudenter inte nämnvärt skilde sig åt från 

jägmästarstudenternas, vilket återigen talade för att dessa svar skulle inkluderas och 

varför resultaten inte skulle påverkas av avgränsningen.  

 

Till de kvalitativa intervjuerna användes en kvalitativ textanalys, fördelen med detta 

före en kvantitativ metod är att det möjliggjorde att få en djupare förståelse för- och 

utvinna en djupare innebörd i texten. En annan fördel är att det väsentliga innehållet 

som är gömt enklare tas fram (Esaiasson et al. 2012, 210). Genom att följa upp 

enkätresultaten med intervjuer kunde även en djupare förståelse av studenternas 

attityder till företaget och förväntningar inför sin framtida karriär uppnås. 

Kombinationen av basfrågor tillsammans med följdfrågor gav intervjun flexibilitet 

men en balanserad struktur (Gillham 2008, 103). 
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Vi mötte en utmaning i sökandet efter informanter. Trots ett flertal försök att nå ut till 

en bred grupp genom både mejlutskick med påminnelser men även delning i 

utbildningarnas privata Facebookgrupper deltog endast fyra informanter. Det var 

även en svårighet att informanterna befann sig på en annan ort vilket resulterade i att 

två av intervjuerna skedde över videosamtal på Skype. Videosamtal kan påverka 

kvalitén i kommunikationen då mötet inte får samma förutsättningar som ett vanligt 

samtal. Dock anser vi att vi fick bra och fördjupade samtal trots detta, materialet från 

dessa var lika användbart i analysen och intervjuerna blev lika långa som de andra 

(Gillham 2008, 125-126). Antalet informanter anses däremot inte påverka studiens 

relevans. En del menar nämligen att ett optimalt urval kan begränsas till fyra eller fem 

informanter eftersom ett för stort urval kan göra materialet ohanterligt, vilket kan 

försvåra en god analys (Trost 2010, 143, Esaiasson et al. 2012, 259). Vid analys av 

intervjuerna upptäcktes det även att materialet var väldigt omfattande och ett fokus 

las på ett noggrant genomförande och analys av de intervjuer som fanns tillhanda 

(Trost 2010, 144). 

 

Vid intervjuer är det slutligen viktigt att ha i åtanke att det inte går att som 

utomstående avgöra om individers personliga utsagor av ett fenomen är sant eller 

falskt, vilket inte heller är syftet med studien. Tanken är snarare att fånga upp 

informanternas uppfattningar av fenomenet och att tolka dessa (Esaiasson et al. 2012, 

210-211). Att undvika att dra breda slutsatser av fenomenet och avgöra dem som en 

generell sanning är särskilt viktigt då det är så pass få informanter, vilket har tagits till 

hänsyn. 

 

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av enkätmaterialet, där de frågor 

som analyserats delas upp i två egna huvudavsnitt. Därefter analyseras det 

transkriberade materialet från intervjuerna som organiseras efter tematiseringens 

följd, det vill säga först efter svar rörande utbildning och därefter framtiden inom 

Skogsfall AB och skogsindustrin. 

 

5.1 Uppfattningar av Skogsfall AB och bilden av en 

drömarbetsgivare 

De frågor som har analyserats från enkätundersökningen är “Hur skulle du beskriva 

Skogsfall AB med 5 ord?” samt “Hur skulle du beskriva din drömarbetsgivare med 5 

ord?”. Båda frågorna följdes av en möjlighet att utveckla svaret till huvudfrågan. 

Under analysens gång bör en även ha i åtanke att det är fler män än kvinnor på 

utbildningarna, därför har begreppen på männens sida större chans att återkomma 

fler gånger. Till frågorna redovisas därför hur många män respektive kvinnor som 

besvarat frågorna. Analysen förväntas dock ändå kunna ge en bild av vilka begrepp 

som förefaller vara mest aktuella, dels bland studenter i stort men även jämförande 

mellan män och kvinnor. 
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5.1.1 Studenternas syn på företaget 

Tabellen nedan visar en jämförelse mellan kvinnliga och manliga studenters 

återkommande svar på frågan “Hur skulle du beskriva Skogsfall AB med 5 ord?” 

Denna fråga besvarades av 122 studenter, varav 38 kvinnliga studenter och 84 

manliga studenter. 

 
Tabell 1. “Hur skulle du beskriva Skogsfall AB med 5 ord?  

Tabellen visar hur kvinnliga respektive manliga studenter från skogsmästarprogrammet och 

jägmästarlinjen beskriver Skogsfall AB med fem ord. Frågan besvarades totalt av 122 studenter, varav 38 

kvinnliga studenter och 84 manliga studenter. 

 

 
 

Resultatet visar att det finns en stor likhet i hur kvinnliga- respektive manliga 

studenter ser på Skogsfall AB. Synen som de delar gemensamt är att Skogsfall AB är 

ett stort och ledande skogsföretag som strävar efter en utveckling som är 

samhällsanpassad. De menar att företaget har ett stort kapital som möjliggör stora 

satsningar på produktion- och teknikutveckling som sträcker sig över hela kedjan. 

Några studenter tar ett steg längre och beskriver Skogsfall AB som ett dominerande 

företag i norr och som besitter ett stort inflytande över det svenska skogsbruket. Dock 

skiljer de kvinnliga- och manliga studenternas svar åt i den fjärde och femte raden där 

kvinnor beskrev företaget med tradition och hållbarhet medan männen beskrev det 

med professionalitet och contorta (en tallart som används i produktionen).  

 

Med hållbarhet menar kvinnliga studenter att företagets utveckling sker i linje med 

hållbarheten, det vill säga att företaget tar hänsyn till miljöaspekter. Dock menar 

kvinnliga studenter att företaget ligger efter när det gäller genustänk. Kvinnliga 

studenter beskrev företaget som traditionellt och menar att företaget är 

gammalmodigt och mansdominerat. Varför kvinnor tenderar att lyfta fram detta i 

större utsträckning än män kan förklaras med Connells delaktiga maskulinitet. Det 

vill säga även om männen inte uppfyller den hegemoniska maskuliniteten så får de 

fortfarande ta del av dess fördelar som förekommer genom kvinnornas underordnade 

position eftersom de är män. Därmed lägger män eventuellt inte lika stor värdering i 

detta på samma sätt som kvinnor gör eftersom de nödvändigtvis inte drabbas av det 

på samma sätt (Connell 2008, 117). Men samtidigt poängterar de kvinnliga 

studenterna att detta kan vara på både gott och ont. Ett citat från en kvinnlig students 

utvecklade svar illustrerar detta:  
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De flesta vi träffat under utbildningen har varit män, och efter Metoo kanske 

inte Skogsfall AB ställdes i bästa dager. Har dock fått en känsla av att 

företaget vill förbättra sin bild, vilket är positivt. 

 

Som tidigare nämnt beskrev inte manliga studenter företaget som traditionellt i 

samma utsträckning (endast 2 av 84) som de kvinnliga studenterna. Till exempel 

uttryckte en manlig student att det är svårt att säga något om händelsen med Metoo. 

Vidare skriver studenten att det “kan antingen visa att det är ett företag som 

uppmuntrar till att folk ska tala ut, eller att det faktiskt är mycket konflikter inom 

företaget”. Dock upplevde en annan manlig student företaget “som det ärligaste och 

mest inspirerande” eftersom de vågade erkänna att det finns mycket kvar att jobba 

med i företaget samt branschen när det gäller sexism och normer kring jämställdhet. 

Att skogsindustrin tenderar att kopplas till maskulina normer som skadar individer 

bekräftas även av forskning (Johansson, M 2015, 1-2), till exempel att kvinnor måste 

förneka sin könsidentitet, det vill säga kvinnliga attribut för att kunna passa in bland 

männen och bli accepterad (Bagilhole et al. 2009, 3, Brandth et al. 2000, 471). Detta är 

något som Skogsfall AB har tagit ställning till och som studenterna upplever vara 

positivt, att företaget är medvetet och visar på en vilja att förbättras. De flesta manliga 

studenterna upplever företaget som seriöst och skrev att de får intrycket att företaget 

är professionellt. Detta är också ett utav det mest förekommande ordet på hur manliga 

studenter beskriver Skogsfall AB. De manliga studenterna tenderar också att lyfta 

fram contorta i en mycket högre grad än kvinnorna. Contorta är en tallart som är 

starkt kopplad till produktionen. Män oftast är inriktade till produktion i 

utbildningen, vilket fastställts i både tidigare forskning (Dolling et al. 2013, 7) och 

framkom i intervjuerna. 

 

5.1.2 Den ideala arbetsgivaren 

Den andra frågan som ställdes i enkäten gällde respondenternas syn på vad en 

drömarbetsgivare är för dem. Frågan besvarades sammanlagt av 105 respondenter, 

varav 35 var kvinnliga studenter och 70 var manliga studenter. Det vanligaste svaret 

är utveckling som följs av möjligheter, jämställd, flexibel och trygg. Tabellen nedan visar i 

vilken ordning begreppen är mest förekommande i respektive grupp i syfte att 

illustrera skillnader i begreppens förekomst mellan grupperna. 

 
Tabell 2. “Hur skulle du beskriva din drömarbetsgivare med 5 ord?”. 

Tabellen visar hur kvinnliga respektive manliga studenter från skogsmästarprogrammet och 

jägmästarlinjen beskriver drömarbetsgivare med fem ord. Frågan besvarades totalt av 105 studenter, 

varav 35 kvinnliga studenter och 70 manliga studenter. 
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De mest förekommande begreppen sammanlagt är utveckling som följs av möjligheter. 

Dessa skrivs tillsammans eftersom de oftast kopplades ihop av respondenterna. 

Utifrån de utvecklade svaren går det dock att förstå att det kan innebära olika saker 

för olika respondenter. I regel handlade möjligheter om individuell utveckling, det vill 

säga möjlighet att utveckla den egna kompetensen och karriären. Det kunde dock 

även syfta på att arbetsgivaren skulle vara ett utvecklat företag, att arbetsgivaren “(...) 

skapar möjligheter för lokal och nationell utveckling” eller att som anställd ha 

möjlighet att påverka i företaget. Intressant nog är det ett återkommande tema bland 

de kvinnliga respondenterna till skillnad från de manliga att tala om utveckling som i 

att arbetsgivaren ska vara nytänkande och modern, “Här finns en blandad 

kunskapsbas och en modern arbetsmiljö som stimulerar kreativitet och utveckling”. 

Denna skillnad kan bero på att kvinnor har svårare att etablera sig i ett yrke där den 

manliga kulturen är ledande, om denna moderniserades skulle det underlätta för 

kvinnor att utvecklas (Brandth et al. 2000, 466).  

 

Flexibel är även en egenskap som i många fall återfinns hos respondenter som önskar 

möjligheter. Flexibel handlar vanligen om möjligheter att styra den egna arbetsrollen 

gällande saker som ledighet och arbetstider. Begreppets innebörd skilde sig inte 

märkvärdigt åt mellan de två grupperna. Begreppet trygg utvecklades inte ofta 

ordagrant av respondenterna mer än exempelvis “trygg anställning”. Däremot är den 

gemensamma tanken hos dem som angett begreppet att arbetsgivaren ska vara 

pålitlig, rättvis och närvarande: “Att det ska kännas säkert att arbeta hos Skogsfall AB 

(…)” och “Där arbetsgivaren är ett bra och hjälpsamt stöd för nyanställda och är en 

förebild för alla medarbetare” samt “Jag vill helt enkelt känna mig trygg och rättvist 

behandlad (…)” är exempel på detta. I detta fall var det inte heller några märkvärdiga 

skillnader mellan gruppernas sätt att beskriva begreppet.  

 

Faktumet att färre kvinnor svarat enkäten blir särskilt intressant då begreppet 

“jämställd” är näst mest förekommande i den kvinnliga gruppen och i de vanligaste 

förekommande begreppen bland män är jämställd istället längst ned på listan. En 

kvinnlig respondent utvecklade sitt svar angående detta:  

 

Inkluderande arbetsplats med gemensam målsättning! Ger möjligheter att 

kombinera föräldraskap och livet som helhet med jobbet! Fokuserar på 

ledarskap. Har jämställdhet i fokus, ser individ och inte kön. Prestionsbaserad 

lönsesättning på riktigt.  
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Fokuset ligger på en rättvis och jämlik arbetsgivare i citatet så som i många av de 

andra svaren. I och med att arbetet inom skogsindustrin präglas av maskulina normer 

vidmakthålls manliga intressen över kvinnliga. Detta skulle kunna förklara varför 

kvinnor lyfter fram saker som rättvishet och föräldraskap mer än vad männen gör 

(Tiessen 2004, 706-707), en så kallad subtil maktrelation (Hirdman 2001, 56). 

Respondenterna har inte nämnt jämställdhet direkt alla gånger, dock finns det svar 

som har liknande teman inom ämnet. I andra kvinnliga respondenters svar nämndes 

till exempel att chefen ska vara tillgänglig vid händelse av kränkningar och att den 

ska ta vara på olikheter hos de anställda. De manliga respondenterna har likt de 

kvinnliga en önskan att arbetsgivaren ska vara inkluderande och ta vara på olikheter, 

dock är detta inte förekommande i samma utsträckning. Ett svar särskilde sig dock 

från de andra manliga respondenternas svar:  

 

Att företaget är transparent ser jag som en nödvändighet för att kunna arbeta 

med normer, sexism, jämställdhetsfrågor och på så sätt vara en ledande aktör 

där det är attraktivt för en nyutbildad, modern arbetstagare att söka jobb. 

 

Jämställd är en egenskap som tas upp i båda grupperna. Dock är den mer 

återkommande i den kvinnliga gruppen trots dess mycket mindre omfång än den 

manliga. Att kvinnor lyfter fram detta i större utsträckning kan bero på att männen 

inte drabbas av diskriminering på samma sätt eftersom de vinner på kvinnors 

underordnade position, just på grund av sin manlighet. Det behöver nödvändigtvis 

inte vara en hegemonisk man som sätter normen, men de ifrågasätter den inte heller 

och fungerar då som en delaktig maskulinitet (Connell 2008, 115-117). Utöver 

tabellens begrepp framkom ett annat återkommande tema i de utvecklade svaren som 

också kopplas till rättvis. Lön är ett sådant begrepp som ofta nämns av kvinnliga såväl 

som manliga respondenter, med lön menas helt enkelt en bra och hög lön. Många 

respondenter i båda grupperna menar att lönen är för låg för den utbildning de har. 

Lönen enligt en manlig respondent “(...) är på tok för låg på vissa ställen för den 

utbildningen och det ansvar man får då man blir nyutexaminerad”. En kvinnlig 

respondent utvecklade däremot lön genom att säga: “Mycket bra lön, absolut inte 

lägre än snittet av männen.”. Båda grupperna visar en vilja för en rättvis lön utifrån 

prestationer, däremot uppfattas “den manliga normens logik” (Hirdman 2001, 27) 

uppkomma i den kvinnliga gruppen, där de också måste tänka på att lönen ska vara 

jämlik mellan könen och inte bara gällande prestation. Något en delaktig maskulinitet 

inte nödvändigtvis behöver reflektera över (Connell 2008, 117). 

 

5.2 Kvinnliga jägmästarstudenters perspektiv på skogssektorn 
I likhet med frågeställningarnas följd presenteras först resultaten av de svar som 

angår informanternas utbildning och därefter svaren angående Skogsfall AB, 

skogsindustrin och tankar om framtiden inom detta. I första delen besvaras studiens 

två första frågeställningar som berör utbildningen, medan den andra delen besvarar 

den sista frågeställningen som handlar om Skogsfall AB, skogsindustrin och 
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framtiden. För att ta hänsyn till informanternas anonymitet har deras namn bytts ut 

till Anna, Bianca, Cecilia och Denise. 

 

5.2.1 Valet till utbildningen och erfarenheter av den 

Återkommande teman under huvudtemat utbildning är bakgrund, interaktioner, 

representanter samt åtgärder. Dessa presenteras var för sig nedan. I temat bakgrund 

framkommer det bland annat svar på varför studenterna har valt utbildningen och i 

resterande teman finns berättelser om upplevelser av utbildningen i stort. 

 

Bakgrund 

I temat bakgrund skapas förståelse kring varför informanterna har valt 

jägmästarutbildningen samt tankar kring inriktningar inom den, här skildras olika 

former av normskapande och reproducering. Den generella bilden som ges är att valet 

är på grund av ett intresse för natur och miljö. Några av respondenterna hade även 

erfarenheter av skogssektorn sedan innan då det har funnits inom familjen. Att ärva 

karriär och livsstil är inte lika vanligt som förr, men den sociala bakgrunden har enligt 

forskning ändå en stor roll i studieval (Hedenus & Wikstrand 2015, 24, Sandell 2007, 

63-64) vilket syns i intervjuerna. Biancas pappa är exempelvis skogsägare och Cecilia 

beskriver “(...) jag har varit omgiven av skog och jakt i hela mitt liv och det var där 

mitt intresse började”. Cecilia tar även upp sin skogliga bakgrund som en faktor i 

valet av utbildningen:  

 

Jag själv jagar, min familj jagar så jag tänkte, jag har inte tänkt å funderat så 

mycket på namnet på utbildningen. Men jag kan tänka mig att hade jag inte 

jagat så hade jag nog inte ens tittat på utbildningen å då hade jag kanske inte 

sett att det var om skogsvetenskap. 

 

Anna beskriver en annan bakgrund, hon och hennes familj äger inte skog och har 

tidigare inte vetat mycket om utbildningen och vad den innebär. Däremot förstår hon 

det som att utbildningsvalet generellt är präglat av en skoglig bakgrund som ofta 

utspelar sig från far till son i familjer, varför hon tror att fler män söker sig till 

utbildningen. Utbildningen verkar därmed ha en koppling till manliga normer 

(Connell & Pearse 2015, 76). Vidare berättar hon om sin första vecka på utbildningen  

 

(...) de flesta lärarna kanske sa jamen ni kanske äger skog, de flesta äger väl 

skog alltså ha skog i familjen och jag hade ju inte det eller har inte det. Så 

kände man jaha shit liksom skulle man ha det? Behöver man ha det? 

 

Att ha en skoglig bakgrund verkar spela en central roll i studievalet. Teoretiskt kan 

detta tolkas som systematiska processer av reproducering av den manliga normen 

(Hirdman 2001, 12, 27). Redan på utbildningsnivå blir skogssektorn könsmärkt av en 

manlig norm (Ulfsdotter 2006, 29) vilket kan skapa en bild av att utbildningen passar 

bäst för män (Acker 1990, 140). Detta är något Lidestav (2015, 3) syftar på, att intresset 

finns hos kvinnor men sektorn är inte tillräckligt inbjudande.   
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Forskningen visade att det finns en uppdelning i inriktningsvalen mellan män och 

kvinnor på jägmästarutbildningen (Dolling et al. 2013 7), något som även togs upp i 

intervjuerna. Där har det framkommit att grön är en inriktning som kort sagt berör 

natur, ekologi och biologi medan blå, som även kallas för “råg” är mer inriktat på 

produktion och teknik. Vidare har det framkommit att den gröna inriktningen är 

feminint kodad medan den blåa är förknippad med maskulina normer och där blir 

man en “riktig” jägmästare. Bianca berättar exempelvis att de flesta kvinnor läser 

grön, själv läser hon däremot den traditionellt mansdominerade inriktningen och ser 

det inte som ett problem att det finns färre kvinnor i hennes klass. Anna berättar i 

likhet med Bianca att det finns en liknande könsuppdelning bland inriktningarna i 

hennes klass också. Anna läser på inriktningen grön och berättar  

 

(...) det var nån som pratade med mig att de som går det där råg, det blir de 

riktiga jägmästarna och det blir…det var lite såhär macho, lite produktion och 

man måste leverera och man ska vara beredd och jobba natt och man ska vara 

beredd å. Det var så himla ja, prestationsinriktat allting.  

 

Denise delar även denna uppfattning om sin klass och menar att valet av inriktning är 

präglat av en maskulin norm, att männen “(...) jagar, dom har hundar, dom är vita 

män, eh, dom har flanellskjortor och dom liksom, ja ska vara en väldigt tydlig 

samhörighet.” Vidare beskriver hon hur männen grupperat sig efter denna norm och 

därefter föreställningar om den gröna inriktningen, “Det är ju några i min klass som 

sagt, dom är, dom gröna, dom riktiga, vad är det dom kallar dom, men lulliga 

personer som inte kan nånting eller... mesar typ”. En kan fråga sig om det är en slump 

att den kvinnligt dominerade inriktningen anses vara lullig och mesig samt att de inte 

är riktiga jägmästare. Återigen speglas den manliga normens logik (Hirdman 2001, 27) 

i och med att den typiskt manliga inriktningen värderas högre än den kvinnliga. 

Exemplifieringen Denise gjorde av den typiska mannen i inriktningen blå visar även 

på en hegemonisk maskulinitet vilket underordnar kvinnor och män som inte lever 

upp till den (Connell 2008, 115). Detta kan även ses som en form av könsmärkning 

utifrån symboler och föreställningar av hur en individ ska bete sig och vara för att 

passa in (Acker 1990, 146).  

 

Interaktioner 

I detta tema framgår olika interaktioner i de sociala relationerna mellan studenter på 

utbildningen. Det är nämligen i interaktioner inom organisationer ojämställda 

strukturer återskapas och uppehålls vilket även är ett genomgående tema i denna del 

(Acker 1990, 146-147). Informanterna Anna och Denise berättar om “det öppna 

brevet” och #slutaavverkat. Det öppna brevet skrevs av studenter på SLU som ett 

upprop med krav till skolan och skogsnäringen att hantera den sexism som sker. 

Hashtagen har ett instagramkonto där berättelser om diskriminering, sexuella 

trakasserier och sexuella övergrepp som skett dels i utbildningen men även inom 

branschen i stort delas. Denise berättar om ett sexuellt övergrepp som skett i kårhuset 

där den utsatta kvinnan inte vågade anmäla förrän efter det öppna brevet. Enligt 

teorin fäster sig maskulina normer och beteenden enklare i mansdominerade 

arbetsplatser på grund av gruppbildningar. Detta fungerar som ett isärhållande av 

könen och skapar en manlig dominans (Hirdman 2001, 56, 88), som framkom tydligt i 
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utbildningen. Ett tecken på att de manliga interaktionerna prioriteras (Acker 1990, 

146-147) framkommer när Bianca berättar om en manlig kultur och jargong bland 

männen i utbildningen i form av brist på respekt, förolämpningar med mer och att det 

utspelar sig värst i grupp. Hon berättar “Om det är en grupp liksom, också är det en 

tjej som pratar då kan man märka att alla lyssnar inte riktigt. Och om en kille pratar 

liksom då är det knäpptyst.”. Vidare berättar Bianca om ett tidigare privat 

instagramkonto kallat extremerna som endast manliga jägmästarstudenter tilläts följa, 

som hon nu tror är borttaget:  

 

(...) ja dom hade nån himla bit av träd som såg ut som en tjej-hoha [underliv] 

liksom också stod dom och skrev nånting typ, åh här ska vi samlas runt det 

heligaste som finns i hela världen, kvinnans könsorgan, eller nåt sånt hade 

dom skrivit. Och sen har dom skrivit vit helg är för bögar om man inte dricker 

och sånadär saker och sen skrev dom och… la ut bilder på nå tvättmaskiner 

när dom skrev ah här står dom med sina härliga former och allt möjligt (...). 

  

Vidare berättar Bianca om en sorts reproducering på grund av grupperna i 

utbildningen, att männen tar efter tidigare manliga studenter. Hon berättar också:  

 

Det som är jobbigast på programmet är ju att det är liksom en så himla hård 

jargong såhära att du ska vara på ett visst sätt och man även om man tänker 

mycket på att ja men man ska vara sig själv och sådära är det liksom tryck 

hela tiden från omgivningen (...).  

 

De problem Bianca nämner menar hon även är svåra att ändra då ingen vågar gå emot 

gruppen i rädsla att hamna utanför gemenskapen, som är präglad av en stark 

maskulin norm. Normerna faller därmed både männen och kvinnorna under och 

måste följa, som i ett genuskontrakt (Hirdman 2001, 84).   

 

Teori och forskning visar att kvinnor som tillträder en mansdominerad arbetsplats 

måste anpassa sig eller förändra sig själva för att passa in. Exempelvis genom att 

förneka kvinnliga egenskaper eller tillåta diskrimineringen att fortlöpa (Hirdman 

2001, 58, 66, Brandth et al. 2000, 471 & Bagilhole et al. 2009, 3). Bianca upplever att de 

kvinnor som har det lättast på utbildningen antingen är tillsammans med en av de 

manliga studenterna, är flörtiga eller lättsamma. På detta tema upplever Cecilia att 

kvinnor som inte tar mycket plats kommer undan lättare. Hon berättar om en kvinnlig 

vän som höll i festerna på utbildningen:  

 

(...) några som skapade en chattgrupp på Facebook där dom bara skrev typ 

om hur mycket dom avskydde henne och skulle göra saker med henne och 

mot henne å hon skulle inte tro att… kunna tro att hon är nånting.  

 

Cecilia har tidigare lämnat utbildningen ett år innan hon började igen. Hon berättar 

att hon är typen som har åsikter och står emot ojämlik behandling. Hon tror även att 

hon inte kommer kunna gå färdigt utbildningen på grund av den tuffa miljön där hon 

bland annat blivit kallad för “fitta” och “hora” av de manliga studenterna på 

utbildningen. Anna upplever till skillnad från de andra informanterna inte denna typ 
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av illa behandling personligen och att hon går i en bra klass, däremot har hon hört om 

kvinnor som hoppat av utbildningen på grund av detta. Utsagorna stämmer väl 

överens med teori och tidigare forskning som visar att kvinnor som inte anpassar sig 

eller går emot den maskulina normen och illa behandlingen tenderar att bli utsatta för 

diskriminering (Bagilhole et al. 2009, 3).  

 

Representanter 

I vissa av intervjuerna framkom det att även lärare, gästföreläsare och representanter 

från olika företag ibland kunde vara en del av den diskriminerande behandlingen. För 

enkelhetens skull har dessa kallats i ett samlat begrepp för representanter. När Cecilia 

berättar om upplevelser från utbildningen framgår det att illa behandling även 

kommer från representanter, hon säger:  

 

(...) jag vet egentligen inte varför men asså jag har ju stött på både från elever 

och från lärare, utomstående, gästföreläsare. Jag har stött på rasism, sexism, 

homo- å transfobi och allt därtill i olika slag.  

 

Närmare bestämt beskriver hon diskrimineringen som sexistiska skämt från en 

gästföreläsare och en generell jargong från dem som säger “att såhär har det alltid 

varit och man få ta om... ska man läsa till detta å ska man jobba inom detta då får man 

ta det och så vidare.”. Detta för tankarna till fördomar om skogsindustrin som 

traditionell och gammalmodig vilket förenklar upprätthållandet av antikvinnliga 

kulturer (Bagilhole et al. 2009, 3). Anna beskriver hur lärare och representanter inte tar 

hänsyn till, eller har respekt för, kvinnornas behov när de är på exkursioner och ger 

kvinnorna en känsla av att de är “bökiga”.  

 

(...) killarna kan bara gå och kissa i princip vart dom vill öhm och vi kanske 

till och med vill ja men byta en tampong eller nånting och det kan man kan ju 

inte göra det i skogen framför alla och då problemet om vi ska gå en mil för 

och hitta liksom en bra ställe då missar vi ju grejer.  

 

Kvinnor verkar behöva anpassa sig till de manliga normerna och hierarkin istället för 

att utbildningen skulle anpassa sig mer till kvinnor (Hirdman 2007, 19). Konsekvensen 

kan bli att manligheten förblir en norm och fortsätter värderas högre än kvinnliga 

egenskaper (Evertsson 2016, 51, Butler 2005, 50). Denise tar också upp 

representanterna i samband med exkursionerna, men syftar på att de främst är män 

och att “vi har haft två anmälningar på bara externa föreläsare på exkursioner där 

dom har uppträtt, ah sexistiskt helt enkelt.”. Vidare upplever Denise att 

representanterna ibland bidrar till att reproducera den manliga normen i 

utbildningen (Dolling et al. 2013, 7, Hirdman 2001, 27). och att hon själv bidragit till 

#slutaavverkat och skrivit om en sexistisk föreläsare. Bianca beskriver aldrig 

representanterna som sexistiska eller liknande, däremot talar hon om hur de inte är 

tillräckligt närvarande när det kommer till problematiken i utbildningen, vilket leder 

in till temat åtgärder.     
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Åtgärder 

I intervjuerna har det framkommit ett flertal problem inom utbildningen som också 

har teoretiska kopplingar. Det finns en stark manlig kultur i utbildningen där en 

hegemonisk maskulinitet eftersträvas som är präglad av normer och isärhållande av 

könen (Connell 2008, 115, Hirdman 2001, 70, 75). Flera tecken på diskriminering och 

sexuella trakasserier har även framkommit. I detta tema behandlas åtgärder 

informanterna anser krävas för att utbildningen ska bli mer jämställd och jämlik, både 

horisontellt och vertikalt (Acker 1990, 146). Dels talar informanterna Anna, Cecilia och 

Denise om att utbildningen inte marknadsför sig tillräckligt och att den bör riktas mer 

mot kvinnor. Cecilia poängterar att utbildningens titel kan vara missvisande då den 

inte kretsar kring jakt, istället riktar den sig normativt mot män (Acker 1990, 146). 

Anna, Bianca och Cecilia upplever även att inte tillräckligt med åtgärder sker från 

skolans eller lärarnas håll eller att de inte märkt någon större skillnad även efter 

exempelvis uppropet #slutaavverkat. Bianca uttrycker att det är ett dåligt ledarskap 

uppifrån och att lärarna måste bli mer insatta med studenterna och se till att alla trivs 

på utbildningen. Anna menar att utbildningen uttalat att de jobbar med problemen 

efter uppropet men att det inte märks. Cecilia berättar att en kurs om genuskompetens 

har införts men den är inte obligatorisk, vilket enligt henne gör att de som skulle 

behöva läsa den inte gör det. Cecilia upplever även utbildningen som gammalmodig 

och traditionell. Cecilia och Denise berättar att majoriteten av representanterna på 

utbildningen är äldre män, något de önskar variation i. Vidare berättar Cecilia att hon 

inte skulle rekommendera utbildningen till en annan kvinna i dagsläget på grund av 

den hårda jargongen. Denise upplever likt de andra problemen med jämställdhet och 

likabehandling, men pratar däremot mycket om åtgärder som redan gjorts då hon 

själv varit väldigt aktiv med sådant arbete på skolan. Hon upplever att det har blivit 

något bättre med dessa åtgärder, såsom kursen om genuskompetens, 

jämställdhetskonferenser samt en träff med NYKS (Nätverket för yrkesverksamma 

kvinnor i skogsbranschen). Trots detta menar hon dock att det är en mycket lång väg 

kvar. 

 

5.2.2 Framtiden, Skogsfall AB och skogsindustrin 

I intervjun med kvinnliga studenter från jägmästarprogrammet har det funnits tre 

återkommande teman, det vill säga uppfattningar, åtgärder och framtiden. Detta 

kommer att belysa studenternas antaganden om skogsindustrin och Skogsfall AB 

samt förväntningar av en framtida karriär. 

 

Uppfattningar 

Samtliga informanter berättar att de känner till Skogsfall mycket väl eftersom de 

ibland deltar mycket i informanternas utbildning. Informanterna från 

intervjuundersökningen delar en gemensam uppfattning om Skogsfall AB, det vill 

säga att de i överlag har en positiv bild av företaget. De beskriver företaget i ord som 

ambitiös, driven, produktion, hållbart och samhällsanpassad. Med begreppet driven 

menar informanterna att företaget är ambitiöst, driven och engagerad i branschen 

men också för studenterna. Begreppet produktion syftar på att företaget är 

produktionsinriktat. De ser också företaget som i tankebanor av hållbarhet. Samtidigt 

som företaget är i framkant med utvecklingen och försöker att anpassa sig till sin 
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omgivning, därav begreppet samhällsanpassad. Informanternas bild av företaget visar 

sig stämma överens med kvinnliga respondenternas svar från den befintliga 

enkätundersökningen, även om deras ordval kan skilja sig åt. Dock berättar Bianca 

och Denise att de inte ser Skogsfall AB som en attraktiv arbetsgivare. Denise menar att 

företaget är drivet i produktionsfrågor men att detta inte intresserar henne eftersom 

hon är intresserad av miljöfrågor. Medan Bianca menar att efter #metoo-händelsen 

ligger Skogsfall AB som arbetsgivare långt ner på hennes önskelista men berättar 

vidare att hon skulle kunna tänka sig att jobba på företaget ändå. Med #metoo 

händelsen menar informanten att det har framkommit många berättelser om 

diskriminering och sexuella trakasserier (Andersson et al. 2018, 419) inom företaget 

som informanten menar har satt sina spår, att detta har försämrat bilden av Skogsfall 

AB som arbetsgivare. Detta blev också belyst genom kampanjen #slutaavverkat som 

är en hashtag i följd av #metoo för att belysa kvinnors erfarenhet av diskriminering 

och sexuella trakasserier inom skogsindustrin (Andersson et al. 2018, 419). Det var 

genom denna kampanj som Bianca menade att Skogsfall AB gjorde dåligt ifrån sig. 

Detta kan förklaras med att Skogsfall AB präglas av maskulina normer som resulterar 

i en manlig dominans som skadar individerna och legitimiteten i skogssektorn 

(Johansson, M 2015, 1-2).  

 

När det gäller skogsindustrin i stort delar samtliga informanter samma uppfattning 

om anledningen till varför skogsindustrin är mansdominerad. De förklarar detta med 

att skogsindustrin präglas av maskulina normer, att detta synsätt kan tänkas grundas 

i skogssektorns historia som har satt sina spår. Ett citat från Anna illustrerar detta.  

 

(...) om man ska säga det som historiskt så är det ju att det oftast har 

framställts som en mansdominerad bransch, även om det var mycket kvinnor 

som var med och var som kock och lagade mat åt skogshuggarna förr i tiden 

så var det ju mest skogshuggaremännen som var ute och deras söner som fick 

ta över och sådär. Så det kanske började redan då med den synen som var då 

att kvinnorna kanske inte skulle vara ute och hugga ner träd och så.  

 

Detta citat belyser det Acker menar med symbol, normer och ideal att människor har 

genom tiderna skapat olika föreställningar och antaganden om vad som är manligt 

respektive kvinnligt. I detta har det skapat en föreställning att kvinnor ska vara 

hemma och laga mat medan männen ska vara ute och hugga träd. Det vill säga att 

man har tillskrivit yrken “kön” där skogsindustrin ses som maskulint kodad (Acker 

1990, 146). Det sker en så kallad könsmärkning av yrken där kvinnor ses som 

avvikande. Detta visar på hur könsskillnader konstrueras omedvetet (Evertsson 2016, 

58, 51). Denise säger att detta har också varit till männens fördel och för tankarna till 

en delaktig maskulinitet, hon fortsätter med “det är ju därför det är sån manlig 

könsfördelning”. Även om de männen inte uppfyller den hegemoniska 

maskuliniteten så kan de fortfarande dra nytta av sin manlighet genom kvinnornas 

underordnade ställning (Connell 2008, 117).  

 

Denise berättar däremot att skogsindustrin har tagit ställning till jämställdhet 

eftersom problemen har uppmärksammats och att många skogsbolag har blivit bättre 

och arbetar mycket med jämställdhetsfrågor. Cecilia har en uppfattning om att “är det 
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jämn könsfördelning så blir det mera jämställt på något vis. För att kvinnor har en 

tendens att stå upp lite mer för dom frågorna”. Detta kan tänkas spegla Ackers 

modell, interaktion. Om arbetsplatsen skulle ha en jämn könsfördelning skulle 

kvinnor våga stå upp för sig mer samt att deras frågor inte bli bortprioriterad (Acker 

1990, 146-147). Denise delar en liknande uppfattning, hon säger: 

 

(...) jämn fördelning mellan kvinnor och män så ger, öppnar man möjligheter 

att acceptera fler grupper (...), man öppnar upp för att det skulle kunna bli en 

jämlik sektor men den blir inte jämlik för att det är en väldigt homogen 

grupp. 

 

Denise har alltså en uppfattning att om skogsindustrin ska kunna bli jämlik krävs en 

mångfald inom skogsindustrin. Som Acker menar, en organisationsförändring är 

möjligt men utformandet bör sker i linje efter genus (Acker 1990, 146). Vidare berättar 

samtliga informanter att trots samhällets utveckling krävs det mycket arbete för att 

förändra detta synsätt i skogssektorn.  

 

Åtgärder 

Här presenteras informanternas syner på olika åtgärder som krävs för att kunna nå en 

jämställd bransch. Denise är en student som själv är insatt i jämställdhetsfrågor inom 

skogsindustrin och menar att detta är ett problem för hela skogssektorn och inte bara 

inom en organisation. Detta är något som forskningsfältet för jämställdhet i 

skogsindustrin också har fastställt (Brandth et al. 2000, 466-467, Lidestav 2015, 3-4). 

Denise berättar att hon skrev om jämställdhet i skogsindustrin i en kandidatuppsats 

och undersökte olika styrelseledningars attityder till jämställdhet. Den visade att 

styrelseledningar vill arbeta med jämställdhet och att de är för jämställdhet. Men 

däremot är de inte lika villiga att förändras. Denise ställer sig då frågan “hur ska dom 

då förändra om ingen vill ta på sig ansvaret?” Därmed menar Denise att det krävs ett 

stort engagemang från den högsta ledningen, inte bara från Skogsfall ABs sida utan i 

alla organisationer för att det ska kunna ske en förändring. 

 

För att en förändring ska ske menar Anna, Cecilia och Denise att de måste få 

rekryteringen att bli mer attraktiv för att tilltala skogsstudenter. Cecilia och Denise 

tillägger också att de måste fortsätta arbeta med rekrytering för att det ska kunna bli 

en jämställd arbetsplats, att detta är något som bör strävas efter. Dock ser Cecilia detta 

som en utmaning för olika skogsbolag, hon säger:  

 

Som det ser ut nu så det examineras ju fler män än kvinnor så då blir det ju att 

bolagen ta in flera, fler män än kvinnor. Det är ju naturligt. Så där har dom en 

utmaning skulle jag vilja säga.  

 

Detta står i likhet med resultat från annan forskning som pekar på den kvantitativa 

bristen av kvinnor inom skogsindustrin som försvårar att uppnå jämställdhetsmålen 

(Andersson 2015, 31). Men samtidigt menar Cecilia att en könskvotering skulle 

förvärra situationen. Detta är något som Denise delvis håller med, hon berättar att hon 

inte vill bli inkvoterad men berättar vidare att “kvotering är nödvändigt för att göra 

en förändring i skogssektorn”, men att detta kan ske på olika sätt. Som fortsättning 
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säger Cecilia och Denise att skogsindustrin bör arbeta med diversitet och inte bara 

utefter kön. De menar att det behövs en mångfald för att arbetsplatsen ska kunna vara 

jämlikt. Detta stärker det Ackers menar, att en organisationsförändring alltid kommer 

ske i förhållande till genus, att genus är något som det inte går att bortse från (Acker 

1990, 146).     

 

För att uppnå en jämlik arbetsplats menar Anna och Bianca att det behöver inte 

nödvändigtvis vara så att arbetsplatsen blir mer jämlikt för att den är jämställd. De 

förklarar med att det behövs få personer för att skapa en dålig stämning bland 

gruppen. Därmed menar de att det handlar om rätt person på rätt plats. Anna, Bianca 

och Cecilia lyfter problematiken med likabehandling och att detta är något företaget 

bör arbeta mer med genom att vara tydlig i sin jämställdhetsplan. Exempelvis genom 

att vara tydlig med hur diskriminering hanteras av företaget. Anna menar att 

företaget måste visa sina anställda att de “ta tag i saker när det händer och inte låta 

dumma grejer passera”. Samtidigt vill Bianca och Cecilia att företaget ska prata mer 

om likabehandling för att få sina anställda att förstå att det är nolltolerans mot 

diskriminering och sexuella trakasserier, att detta inte får förekomma. Bianca tillägger 

att företaget behöver arbeta mer med inkludering eftersom det är en bidragande 

faktor till hur man beter sig på en arbetsplats. Med andra ord vill informanterna att 

företaget ska vara tydlig i sin organisationskultur eftersom detta i sin tur leder till 

identitetsarbete inom organisationen som upprätthålls genom vardagsinteraktioner 

(Acker 1990, 147-148). Därför anser informanterna att det är viktigt att få sina 

anställda att förstå vad likabehandling innebär.  

  

Framtiden  

Informanterna delar ett gemensamt synsätt på skogsindustrin som ojämställd men att 

den är under utveckling och har tagit ställning till detta för att förbättra sig. Samma 

svar återfinns i enkätmaterialet, dock med fokus på Skogsfall AB där respondenterna 

beskriver att företaget verkar vara på en förbättringsväg där de visar en vilja att 

förbättra sig. Fortsättningsvis berättar informanterna i intervjuerna att de inte ser 

några hinder inför att etablera sig på arbetsmarknaden, förutom Cecilia. Hon berättar 

att hon är intresserad av att få jobba med produktutveckling. Men eftersom hon inte 

kan se sig själv avsluta sin femåriga utbildning på grund av den tuffa miljön som 

råder inom utbildningen, tror hon att det kan bli svårt att få ett jobb inom det och 

avslutade med “så jag får jobba med det jag kan”.  

 

När informanterna ska ge sig ut på arbetsmarknaden söker de snarlika egenskaper 

hos en arbetsgivare. De har en relativt liknande idealbild av hur en arbetsgivare ska 

vara. De egenskaper som framkom i informanternas svar var en arbetsgivare som 

visar respekt, att de är öppen för nya idéer och har en vilja att förbättras. Anna 

utvecklar detta med en arbetsgivare som vågar ta ställning och kan fatta svåra beslut. 

Utöver detta söker Anna och Cecilia en arbetsgivare som har bra värderingar och är 

tydlig i sin sak. Medan Bianca och Denise svarar en arbetsgivare som arbetar med 

inkludering. Varför de anser inkludering som en viktig egenskap kan förklaras med 

Tiessen tidigare forskning som säger att organisationer som dessa är uppbyggda av 

könsbestämda normer som vidmakthåller manliga intressen över kvinnliga (Tiessen 
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2004, 706-7), att det är därför viktigt att inkludera alla sina anställda, att se till att lyfta 

allas intresse.  

 

Bianca och Cecilia berättar att de vill även ha en möjlighet för karriärutveckling inom 

företaget för att de skulle vilja stanna kvar i företaget, att de inte ska behöva byta jobb 

för att kunna nå en högre position eller få bättre löner. Senare lägger Cecilia också en 

stor värdering i en arbetsgivare som brinner för hållbarhet. Dessa egenskaper som 

informanterna söker speglar också det som respondenterna i enkäten söker. Det visar 

på att det finns en stark idealbild av en arbetsgivare bland de studerande på 

jägmästarlinjen. 

 

 

6 Sammanfattande slutsats och diskussion 

Studiens syfte är att undersöka kvinnliga jägmästar- och skogsmästarstudenters 

erfarenheter inom den egna utbildningen, men även deras attityder till och 

förväntningar av en framtida karriär inom skogsindustrin i stort och inom Skogsfall 

AB. Analysen har visat att valet till utbildningen hos informanterna verkar bero på ett 

intresse för miljö eller natur. En skoglig bakgrund verkar även spela en stor roll i valet 

och enligt forskning är en skoglig bakgrund vanligare hos män (Dolling et al. 2013, 7), 

män är även en majoritet på jägmästarutbildningen som enligt analysen upplevs vara 

präglad av maskulina normer. Enligt Hirdman fäster maskulina normer och beteende 

enklare i mansdominerade arbetsplatser på grund av gruppbildningar (Hirdman 

2001, 56, 88), vilket kan tänkas ske även på en mansdominerad utbildning. Enligt vissa 

informanter är det svårt som kvinna att ta plats, säga ifrån orättvis behandling och 

passa in i de manliga grupperna på samma gång, vilket stämmer överens med 

forskningen (Hirdman 2007, 19, Bagilhole et al. 2009, 3). Den manliga dominansen i 

utbildningen har enligt vissa utsagor gett upphov till diskriminering, sexuella 

trakasserier och en generell antikvinnlig kultur som reproduceras, (Connell 2008, 115, 

Hirdman 2001, 70, 75) dels av de manliga studenterna men även representanter av 

utbildningen i form av lärare och gästföreläsare. 

 

En del informanter från intervjuerna upplever personligen inte några större problem 

med den ojämna fördelningen på utbildningen, trots att de berättar om andras 

negativa upplevelser. Samtidigt menar några informanter att de upplever en 

förbättring, både inom utbildningen, skogsindustrin och i Skogsfall AB. Vissa 

upplever att utbildningen arbetar med förändringar och att de har tagit ställning 

genom att införa olika åtgärder. Dock önskar informanterna en bredare 

marknadsföring som riktar sig mot kvinnor av alla sociala bakgrunder när det 

kommer till utbildningen samt att lärare och utbildningen i stort ska ta ett större 

ansvar för de trakasserier och den diskriminering som pågår eller har pågått i 

utbildningen.  

 

I intervjuundersökningen ställdes bland annat likadana frågor som har analyserats 

från enkätundersökningen, till exempel hur studenterna skulle beskriva Skogsfall AB 

med fem ord. Resultatet visar att kvinnliga respondenter från enkäten delar liknande 

attityder till Skogsfall som informanterna från intervjuundersökningen, vilket är en 
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positiv uppfattning om företaget. Skogsfall beskrivs som stort, ledande, driven och 

engagerad i branschen. De antas ligga i framkant och lägga mycket fokus på 

produktions- och teknikutveckling. Ett annat antagande är att de anpassar sig till 

omgivningen med hänsyn till miljöaspekter. Det framkom även negativa antaganden 

om företaget. Respondenter från enkäten och Bianca från intervjun lyfter fram #metoo, 

hon menar att Skogsfall AB inte framställdes särskilt bra och försämrade därmed 

bilden av företaget som arbetsgivare. Att diskriminering och sexuella trakasserier 

framkommer i skogssektorn är ingen ovanlighet. Detta har även framkommit i 

kampanjen #slutaavverkat som berättar om kvinnors erfarenheter av diskriminering 

och sexuella trakasserier inom skogssektorn (Andersson et al. 2018, 419).  

 

Samtliga informanter från intervjuerna menar att skogsindustrin präglas av maskulina 

normer och att detta kan tänkas grundas i skogssektorns historia som har satt sina 

spår. I enkäten framkom det även att företaget antogs vara traditionellt, främst i den 

kvinnliga gruppen. Dessa tendenser ses även i forskningen (Johansson, M 2015, 1-2) 

och riskerar att skapa manliga hierarkier som underordnar kvinnor inom branschen 

(Hirdman 2007, 13). Antaganden om skogsindustrin måste ändras för att fler kvinnor 

ska delta, men dessa antaganden måste även motbevisas konkret. Gällande 

skogsindustrin och Skogsfall AB önskar informanterna mer arbete med 

likabehandling. Därför bör det vidare vara av intresse för företaget samt 

skogsindustrin att inte bara tala utåt och visa en bild av hur jämställdhet och 

likabehandling ska genomföras, utan utföra detta på ett så bra sätt som möjligt för att 

vara en attraktiv arbetsgivare. Informanterna menar att även om mycket förändringar 

har skett, har skogssektorn en lång väg kvar att gå.  

 

Beträffande framtiden har enkäten visat att kvinnor och män inom de skogliga 

utbildningarna har relativt liknande uppfattningar av en framtida drömarbetsgivare. 

Däremot skilde det sig märkbart åt i enkäten då kvinnor tenderar att värdera en 

modern arbetsgivare mer än männen, med tanke på utveckling, rättvisa och 

jämställdhet. Resultatet tros bero på att det finns en bild av företaget som 

mansdominerat. Att detta är en vanligare reflektion hos kvinnor kan bero på att de 

främst påverkas av att vara underordnad den hegemoniska mannen (Connell 2008, 

115). I intervjuerna framkom det även att informanterna söker snarlika egenskaper 

som de kvinnliga respondenterna från enkäten. Dock ser de flesta av informanterna 

inte några hinder att etablera sig på arbetsmarknaden i framtiden, förutom en 

informant som kände sig begränsad av klimatet på utbildningen.   

 

Avslutningsvis bör det återigen påpekas att dessa slutsatser ej kan appliceras på alla 

skogliga utbildningar eller tala för alla tillhörande skogsmästarprogrammet eller 

jägmästarlinjen på SLU i Umeå. Slutsatserna utgår från intervjuinformanternas och 

enkätrespondenternas personliga utsagor, vilket illustrerar deras upplevelser av 

problemet och vad detta kan innebära på ett teoretiskt plan (Esaiasson 2012, 259). 

Resultatet anses ändå vara av vikt och intresse för Skogsfall att ta vara på i sitt vidare 

jämställdhetsarbete, det verkar nämligen finnas en problematik i hur företaget 

uppfattas vilket kan påverka deras rekrytering. Resultat specifikt gällande 

utbildningen bör också tas till hänsyn till av SLU gällande de skogliga utbildningarna 

för att fler kvinnor ska delta men också stanna och trivas i dem. Utöver detta kan 
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andra skogliga företag eller utbildningar även ta del av studien för att få en inblick i 

hur det kan tänkas vara samt bli inspirerade att arbeta förebyggande för liknande 

problem. Vidare forskning inom ämnet skulle förslagsvis inkludera manliga studenter 

och jämföra uppfattningar och upplevelser mellan män och kvinnor. Ett annat förslag 

vore att inkludera intersektionella perspektiv i frågan om jämlikhet i skogssektorn, 

rörande exempelvis klass och etnisk bakgrund. Det skulle slutligen även vara av 

intresse att lyfta perspektivet från förutfattade attityder till företaget till att se på 

verkliga upplevelser från anställdas perspektiv.  
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