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Sammanfattning  

Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina 

respektive feminina. En bransch som idag är tydligt maskulint kodad och manligt dominerad 

är den svenska skogsbranschen. För att förändra den maskulint kodade yrkeskulturen har 

föreningen NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen 

bildats.  Syftet med följande uppsats är att undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att 

förändra den maskulint kodade yrkeskulturen inom skogsbranschen. Utifrån syftet har två 

frågeställningar skapats. De handlar om vilka upplevda föreställningar om yrkeskulturens 

genusordning inom skogsbranschen som NYKS-medlemmarna försöker förändra och om 

vilka yrkesidentiteter NYKS-nätverkets medlemmar konstruerar. NYKS reformarbete av 

yrkeskulturen betraktas teoretiskt som en pedagogisk process vilket syftar till att skapa 

medvetenhet om orättvisor och hinder samt forma nya identiteter och därigenom förändra 

yrkeskulturer. Genom semistrukturerade intervjuer med nätverkets medlemmar dras, efter 

kodning och tematisering av intervjuerna, slutsatserna att de har tydliga kulturella 

föreställningar om både kvinnor och män i branschen, vilka sätter den rådande 

genusordningen. De upplever att det får konsekvenser att sticka ut från normen och att 

mannen är norm. Efter att NYKS bildades har det dock börjat ske en förändring enligt 

medlemmarna. Förändringsarbetet som NYKS arbetar med sker genom att på olika sätt sprida 

deras tolkning av genusordningen där män och kvinnor har olika förutsättningar. 

Förändringen sker från gräsrotsnivå där bland annat språket är en viktig del för att både 

beskriva och ifrågasätta den nuvarande genusordningen. Ytterligare en slutsats är att NYKS-

nätverkets medlemmar förändrar sina yrkesidentiteter efter att ha blivit medvetna om 

strukturer och fått nya kunskaper genom fysiska och digitala träffar vilka har medfört ett 

transformativt lärande. Nätverkets medlemmar har nu format sin identitet utifrån ett 

systerskap och därigenom har även medlemmarnas yrkesidentitet blivit en könsidentitet. 

Tidigare forskning om genus och yrkeskultur har visat hur genusordningar reproduceras i 

olika branscher, där mannen blir norm. Däremot finns jämförelsevis lite kunskap om hur detta 

förändras och ifrågasätts.  Denna uppsats bidrar till kunskapen om hur genusordningar 

ifrågasätts och förändras genom att studera hur intresseföreningen NYKS bedriver 

reformarbete inom skogsbranschen.  

Nyckelord: yrkeskultur, yrkesidentitet, genus, skogsbranschen, intresseförening   
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Abstract  
Today we live in a world where some professions and industries are seen as masculine 

respective feminine. One industry which today is clearly masculine coded and male 

dominated is the Swedish forestry sector. To change the masculine coded occupational culture 

the association NYKS was founded. The NYKS acronym translates to “The network for 

professional women and non-binary in the forestry sector”. The purpose of this paper is to 

examine how NYKS is working to change the masculine coded occupational culture in the 

forestry sector. To achieve this purpose, I have tried answering two questions about which 

perceived notions about the occupational culture’s gender structure within the forestry sector 

that NYKS-members are trying to change and which occupational identities are the NYKS-

network’s members trying to form. Their work to reform the occupational culture can 

theoretically be seen as a pedagogic process which aims to raise awareness about injustices 

and obstacles, and to form new occupational identities and thereby change the occupational 

culture. Through semi-structured interviews with the network’s members it is concluded, after 

coding and theming of the interviews, that they have distinct cultural notions about both 

women and men in the industry, which creates the current gender structure. They experience 

that there are consequences for breaking the norm and that the masculine is the norm. Since 

NYKS founding things have started change according to the members. The reform work that 

NYKS performs is by spreading their view of the gender structure where men and women 

have different preconditions. The change happens at the grass-root level where, among other 

things, language plays an important role both to describe but also to question the current 

gender structure. Another conclusion is that the members of the NYKS-network changed their 

occupational identities by becoming aware of these structures through physical and digital 

assemblies, which means the assemblies have led to a transformative learning. The members 

now form their identity based on a sisterhood and due to that the members occupational 

identity has also become a gender identity. Previous research on gender and occupational 

culture have shown how gender structures reproduce in different industries, where the 

masculine becomes the norm. There is however comparatively little knowledge of how these 

things change and are questioned. This paper aims to contribute to the knowledge of how 

gender structure is questioned and changed by studying how the interest organization NYKS 

performs reform work within the forestry sector. 

Keywords: occupational culture, occupational identity, gender, forestry sector, interest 

organization  
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1. Inledning  

Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina 

respektive feminina (SOU 2004:43). En bransch som idag är tydligt manligt dominerad är 

skogsbranschen. Anna Schyman (2020) skriver i en artikel som publicerats i Dagens Nyheter 

att skogsnäringen är en av de mest könssegregerade branscherna i Sverige. Schyman (2020) 

skriver vidare att färre än 20% av de anställda är kvinnor och att synen på kvinnor har 

beskrivits som gammeldags samt att det förekommer sexism.  

Skogsnäringen är en bred bransch. Lantbrukarnas riksförbunds projekt Jobba grönt (2020) 

skriver att skogsbranschen innefattar allt från maskinförare som kräver en 

gymnasieutbildning, till jägmästare och skogsplanerare som kräver en högskole- eller 

universitetsutbildning. Skogsägarföreningen Norra (2020) skriver att skogsnäringen står för 

totalt 120 000 arbetstillfällen i hela landet. Skogsstyrelsen (2019) visar i sin statistik att 

könsfördelningen dock är ojämn. Inom storskaligt skogsbruk är enbart 15% kvinnor och bland 

skogsentreprenörerna är endast 3% kvinnor (Skogsstyrelsen, 2019). Utan tvekan kan vi utifrån 

denna statistik och bilden av branschen Schymans (2020) beskriver karaktärisera 

skogsnäringen som en maskulint kodad bransch med en maskulint kodad yrkeskultur.  

För att förändra denna kodade yrkeskultur startades 2019 föreningen NYKS. NYKS står för 

Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen (NYKS, 2020b). De 

säger själva att de vill verka för en genomgripande förändring av branschen och de normer 

som genomsyrar den (NYKS, 2020a). Mot bakgrund av det kan NYKS betraktas som en 

reformrörelse som underifrån försöker förändra genusordningen inom en yrkeskultur.  

Liknande rörelser som NYKS har funnits tidigare i historien. En utredning från 

Arbetsmarknadsdepartementet visar att det då och då under historiens gång har uppkommit 

”strider” mellan kvinnliga och manliga intressen på arbetsmarknaden som resulterat i att 

yrken och arbetsuppgifter har ”bytt kön” (SOU 2004:43). Bland kvinnliga läkare finns till 

exempel Kvinnliga läkares förening som sedan starten 1916 har jobbat för att ta till vara 

kvinnors intressen och förbättra deras ekonomiska villkor (Kvinnliga läkares förening, 2020). 

De jobbar än idag för att få lika villkor mellan könen i både arbete, forskning och ledarskap 

(Kvinnliga läkares förening, 2020). En liknande organisation är Akademiskt bildade kvinnors 

förening, idag Kvinnliga akademiker, som bildades 1927 och var en faktor för att kvinnor fick 

rätten att studera (Kvinnliga akademiker, 2020). Föreningen arbetar än idag för att utrota 
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diskriminering inom akademin, vilket visar att arbetet med att förändra yrkeskulturer pågår än 

idag. (Kvinnliga akademiker, 2020).   

Tidigare forskning om genus och yrkeskultur har visat hur genusordningar reproduceras i 

olika branscher, där mannen blir norm. Det finns kunskap om hur genuskodade yrkeskulturer 

och yrkesidentiteter upprätthålls, men däremot finns jämförelsevis lite kunskap om hur dessa 

ting förändras och ifrågasätts. Denna uppsats bidrar till kunskapen om hur genusordningar 

ifrågasätts och förändras genom att studera hur intresseföreningen NYKS bedriver 

reformarbete inom skogsbranschen när de genom sina medlemmar verkar underifrån för att få 

till en förändring.  

I följande uppsats studeras reformarbetet som en pedagogisk process. Reformrörelsernas 

arbete kan betraktas som en pedagogisk process som syftar till att forma nya subjektiviteter 

och förändra yrkeskulturer genom att bland annat sprida en ökad medvetenhet bland 

föreningens medlemmar. Uppsatsen heter Nyplantering eftersom NYKS-nätverket jobbar med 

att ge personer insikt om genusordningen inom branschen för att kunna förändra den, vilket 

skulle kunna liknas vid att planera trädplantor och låta dem växa upp och bli en ny skog, eller 

en förändrad bransch.  

En yrkeskultur styrs enligt Granér (2004) av normer och som visas i de kulturella 

föreställningar som finns inom branschen. En yrkeskultur upprätthålls även via 

yrkesidentiteter som ofta lärs in redan under utbildningar och senare reproduceras när en 

person äntrar sitt yrke (Nylander, 2011; Huff, 2014). Studier av förändringsarbete gällande en 

yrkeskultur bör därför fokusera på förändringen av identitetssjälvbilder och 

kunskapsspridning. Enligt Illeris (2014) är identitetsförändringar en effekt av transformativt 

lärande, där individen lär sig och utvecklar en medvetenhet om de strukturer som styr, vilket 

leder till en identitetsförändring. Följande uppsats bidrar till ny kunskap inom forskningsfältet 

pedagogik i arbetslivet genom att undersöka hur ett nätverk inom skogsbranschen arbetar med 

att medvetandegöra genusordningar och omforma yrkesidentiteter. Uppsatsen har en 

samhällsrelevans i och med att det diskuterar genus i arbetslivet och kan bidra till kunskap om 

hur en bransch kan jobba för att skapa en mer jämställd yrkeskultur.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med följande uppsats är att undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att förändra 

den maskulint kodade yrkeskulturen inom skogsbranschen. För att uppnå syftet utgår 

uppsatsen från följande frågeställningar:  
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1. Vilka upplevda föreställningar om yrkeskulturens genusordning inom skogsbranschen 

försöker NYKS-medlemmarna förändra? 

2. Vilka yrkesidentiteter konstruerar NYKS-nätverkets medlemmar? 
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2. Tidigare forskning 

Följande kapitel redovisar en övergripande bild av hur forskningsläget ser ut kring frågan om 

yrkeskultur och yrkesidentitet samt hur dessa reproduceras och förändras. För att hitta 

material till kapitlet har främst snöbollsmetoden används. Olika nyckeltexter inom ämnet 

genus, yrkeskultur och yrkesidentitet har genererat andra intressanta författare och titlar att 

läsa vidare. Nackdelen med denna metod är att det nyfunna materialet alltid är äldre än det 

föregående, vilket gör att jag har kompletterat materialet genom att göra en sökning på 

Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida med hjälp av sökorden yrkesidentitet, yrkeskultur 

samt genus och skogsbranschen. Även de engelska sökorden doing gender, professional 

identity och work identity har använts.  

De resultat som framkommit vid sökningarna visar att forskningen på området kring 

yrkeskulturer och yrkesidentiteter är stort internationellt. Både när det kommer till genus i 

organisationer (Kelan, 2010; Connell, 2005), men även när det handlar mer specifikt om hur 

det påverkar yrkesidentiteten (Hatmaker, 2013; Veldman et al, 2017). Forskningen på 

området är även rikt i Sverige, något jag nedan kommer presentera.  

2.1 Tidigare forskning om reproduktion av genusordningar i yrkeskulturer   

Inom området pedagogik har det tidigare genomförts studier om hur kön påverkar och 

påverkas i olika organisationer. Andersson (2003) har genom en etnografisk ansats undersökt 

två närpolisorganisationer med syftet att studera hur genus konstrueras. Polisväsendet valdes 

eftersom det sedan länge har haft en manlig könsmärkning och yrket polis har varit förknippat 

med mansrollen. Andersson (2003) använder begreppet ordnade praktiker som teoretisk 

utgångspunkt. Ordnade praktiker är enligt Andersson (2003) mellanmänskliga aktiviteter som 

både är möjliggörande och begränsande. och de ger genom sin återkommande karaktär 

upphov till mönster som kan sammanfogas till organisatoriska ordningar (Andersson, 2003). 

Andersson (2003) utgick från vad som gav status i organisationen och kom fram till att i den 

ena närpolisorganisationen var det nattarbete utfört av unga män som räknades som ”riktigt” 

polisarbete och därmed gav status. I den andra närpolisorganisationen var ålder relevant 

(Andersson, 2003). Äldre poliser skapade skillnad mot ”andra närpoliser” genom att bland 

annat prata om hur det var förr i tiden (Andersson, 2003). Inom båda organisationerna var det 

dock mannen som var norm och när manliga poliser, ”riktiga poliser”, valde att arbeta med 

sina kvinnliga kollegor stärktes kvinnornas ställning (Andersson, 2003). Kvinnor kunde 

därmed enbart verka på den polisiära arenan som en riktig polis om de underordnade sig den 

manligt definierade yrkeskulturen. Könsmaktsordningen reproducerades således.   
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En liknande studie inom området pedagogik är Nehls (2003) avhandling Vägval, om 

yrkeskultur och genus bland lastbilsförare. Syftet med avhandlingen är att utifrån ett kulturellt 

perspektiv, med speciellt fokus på genus och maskulinitet, studera lastbilsförare som 

yrkeskår. Nehls (2003) avhandling utgår från att det finns en mansdominans inom 

åkerinäringen och undersöker därmed hur dominansen understöds och vilka tecken på 

förändring som finns. Undersökningen har skett genom vad Nehls (2003) själv kallar för 

”medföljande observation” vilket innebär att hon följt med lastbilsförare dygnet runt på deras 

jobb och därefter gjort kompletterande intervjuer. Slutsatserna av studien är att det inom 

yrkeskåren finns ett tyst, passivt motstånd mot jämställdhet och mångfald som tar sig uttryck i 

att man försöker behålla de traditioner som finns i branschen (Nehls, 2003). Gruppens 

sammanhållning stärks enligt Nehls (2003) genom att de tillsammans bildar en känsla av att 

vara föraktade i samhället och att deras arbete inte uppskattas. Den delen gör dessutom att 

gruppen reglerar vem eller vilka som får komma in i gemenskapen som yrkesgruppen byggt 

upp (Nehls, 2003). När det gäller förändring av mansdominansen menar Nehls (2003) att det 

finns ett kulturellt hinder. Detta beror på att egenskaper som är högt värderade är egenskaper 

som går att koppla till ”traditionell manlighet” (Nehls, 2003). Ofta jobbar personer väldigt 

länge inom branschen, vilket gör att när de blir äldre och uppnår status, genom att bli till 

exempel åkeriägare, uppfyller personerna de värderade egenskaperna (Nehls, 2003). Detta gör 

att de håller på traditionerna och därmed hjälper till att bevara den traditionellt manliga 

kulturen (Nehls, 2003). Utifrån Nehls (2003) avhandling kan konstateras att yrkeskulturen 

bland lastbilsförare är manligt dominerad och det finns ett motstånd mot att ändra den rådande 

genusordningen.  

Precis som Nehls har Granér studerat en manligt dominerad bransch. Granér (2004) 

undersöker i sin doktorsavhandling yrkeskulturen hos patrullerande poliser genom att 

kombinera fältstudier med kvalitativa intervjuer. Granér (2004) kommer fram till att manligt 

präglade perspektiv är norm i poliskollektivet och att ett system av interna normer bidrar till 

yrkeskultur och sammanhållning. Enligt författaren är förutsättningarna för att bygga en stark 

yrkeskultur en kombination av organisationens regelverk, informell organisering och dess 

referensramar, attityder och förhållningssätt samt omfattande misstro mot 

polisorganisationens ledning på olika nivåer. Han kommer även fram till att det finns en 

skillnad i framtoning mellan kön, geografisk placering och karaktären på arbetsuppgifterna. 

Till exempel är inte yngre poliser beredda att underordna sig kollektivets traditionella normer 
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utan blir någon form av förändringsagenter, vilket påverkar kulturen eftersom den vikt 

personen själv lägger vid upprätthållandet av polisauktoriteten ses som identitetsförstärkande 

(Granér, 2004). Ett exempel som baseras på skillnaden mellan kön är att kvinnliga poliser 

beskrivs ha mjukare attityder, vilket gör att när en man arbetar tillsammans med en kvinna tar 

han efter hennes mjukare attityd (Granér, 2004). Slutsatsen är dock att poliskåren genomsyras 

av manligt könade normer. Även om en antydan till förändring av kulturen kan ses mellan 

olika generationer och när manliga poliser arbetar med kvinnliga poliser är det de manliga 

normerna som reproduceras och bygger yrkeskulturen.  

De studier som hittills gåtts igenom har fokuserat på yrken där mannen som norm är 

dominerande på grund av att det är en mansdominerad bransch. Vidare ska fokuseras på en 

bransch där flest kvinnor jobbar. Robertsson (2003) skriver om kön och normer kopplat till 

arbetet men har i sin avhandling valt sjukvården som undersökningsområde och tittar mycket 

på så kallade manliga brytare; män som bryter mot det traditionella könsmönstret för män. 

Syftet med avhandlingen är att se hur kön produceras och reproduceras i sjukvården, vilket 

har undersökts genom deltagande observationer och intervjuer. Robertsson (2003) kommer 

fram till att det finns en könssegregering som är till fördel för män, både beträffande makt- 

och statusposition, men även att manligheten står i konflikt med yrkets kvinnliga könsstämpel 

för manliga sjuksköterskor. Robertsson (2003) visar dessutom att manliga sjuksköterskor ges 

yrkesmässiga fördelar i arbetet och i organisationen, att manlighet utvecklas och upprätthålls 

av bland annat homosociala förhållningssätt och homofobi samt att konstruktionen av 

maskulinitet hindrar jämställdhetsutvecklingen. Kvinnliga läkare ses nämligen inte bara som 

läkare utan även som kvinna. Med andra ord ses de både ur sin könsroll och ur sin yrkesroll. 

Robertsson (2003) menar vidare att kvinnor själva medverkar till sin egen underordning i 

återskapandet av genusordningen. Robertsson (2003) nämner dock att kvinnliga läkare 

successivt har blivit medvetna om genusordningen och har utifrån denna upplevda 

underordning bildat nätverk i försök att förändra situationen. Ur Robertssons (2003) arbete 

kan slutligen konstateras att mannen är norm och att den normen reproduceras, även om 

branschen traditionellt anses kvinnlig.  

Bland de hittills nämnda studierna har ingen varit inriktad mot skogsbranschen. Men när det 

gäller reproduktion av kön inom den svenska skogsbranschen har Johansson (2015) varit inne 

på området. Johansson (2015) fokuserar dock på jämställdhet och syftet med studien är att 

undersöka hur jämställdhet konstrueras i skogsbrukets arbetsorganisationer. Hennes 

utgångspunkt är att språket inte bara skriver utan även gör jämställhet. Johansson (2015) har 
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gjort en dokumentstudie genom att analysera tre artiklar samt anteckningar från ett förarbete 

inom skogsbranschen. Hennes resultat visar att jämställdhetsfrågan dels görs till en fråga om 

och för kvinnor, dels ligger fokus på den affärsnytta jämställdhet antas föra med sig. Hur man 

argumenterar kring jämställdhet förstärker dessutom att män och kvinnor är annorlunda, 

eftersom man menar att kvinnor för med sig något till organisationerna inom skogsbruket som 

män traditionellt inte gjort (Johansson, 2015).  

Sammanfattningsvis har studier på temat genus och yrkeskultur, särskilt i manligt kodade 

branscher, visat att genusordningen upprätthålls genom att de manligt könade normerna 

reproduceras. Reproduktionen av normer sker genom att de som arbetar anskaffar sig lång 

erfarenhet i branschen och uppnår en viss status vilken de behåller genom att upprätthålla 

genusordningen och den yrkeskultur som råder.  

2.2 Tidigare forskning om förändringar av yrkeskulturer  

Vidare studier visar att yrkeskulturer inte bara reproduceras, utan även förändras. Albinsson 

och Arnesson (2000) skriver i sin doktorsavhandling i pedagogik om sjuksköterskor i 

vårdorganisationer där de bland annat tangerar frågan om hur yrkesverksamma söker förändra 

genusnormer. Syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen för relationen mellan 

organisation, genus och makt. Författarna utgick ifrån en feministisk teoribildning med fokus 

på genus i kombination med ett maktperspektiv och genomförde intervjuer med samt 

observationer av kvinnor som jobbar inom vården. De slutsatser som Albinsson och Arnesson 

(2000) kommer fram till är att organisationen är decentraliserad, men att det finns olika 

hierarkiska positioner som män innehar, där positionen ger möjlighet att utöva makt. Den 

hierarkiska strukturen relateras till över- och underordning, där mannen är normgivande för 

vilka tankar, känslor och åsikter som skall betraktas som de rätta (Albinsson & Arnesson, 

2000). Till exempel satte männen normen för hur möten och arbetssituationer gestaltade sig 

(Albinsson & Arnesson, 2000). Alla män på kliniken var normgivande, oavsett om de var 

överläkare sjuksköterskor eller undersköterskor (Albinsson & Arnesson, 2000). Författarna 

skriver vidare att kvinnors möjlighet att utöva makt berodde på individens placering i den 

hierarkiska statusstrukturen, till exempel om en kvinna var överläkare eller inte. Albinsson 

och Arnesson (2000) diskuterar dock hur kvinnor agerade för att utöva en slags motmakt och 

försöka förändrade den maskulint kodade kulturen. En strategi som kvinnorna hade var att 

träffas innan möten för att prata ihop sig om vissa frågor på dagordningen och därigenom 

påverka beslut (Albinsson & Arnesson, 2000). Slutsatsen utifrån Albinssons och Arnessons 
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(2000) studie blir att mannen är norm i organisationen, men att kvinnor har börjar ifrågasätta 

och ändra detta genom olika strategier.  

I Albinssons och Arnessons (2000) studie ser vi hur kvinnor själva har tagit fram strategier för 

att ändra rådande genusordning. Idag har arbetsorganisationer ofta jämställdhetsplaner och 

arbetar målinriktat för att medvetandegöra och förändra rådande normer. Abrahamsson (2009) 

har studerat förändringsarbete inom fabriker. Abrahamsson (2009) har gjort en uppföljning av 

den studien hon gjorde för tio år sedan som fokuserade på genus och könsarbetsdelning inom 

organisationer med fabriker. Hon har undersökt åtta industriföretag, varav fem är massa- och 

pappersföretag. Företagen hade arbetat med att bli en modern arbetsorganisation och nu efter 

tio år genomför Abrahamsson intervjuer med de anställda för att följa upp arbetet. Flera 

kvinnor sa att de fått en bättre arbetsmiljö under tiden förändringsarbetet pågick, men att de 

senare upplevde att arbetet stannat upp och att ”den gamla statustrappan” byggts upp igen. 

Slutligen visades att enbart små förändringar hade uppnåtts i organisationerna. Abrahamsson 

(2009) kommer fram till att förklaringen till att många förändringar inte blivit av är att 

förändringen hotade den lokala könsordningen som företaget hade. Slutsatsen av 

Abrahamssons (2009) studie är att en stark könsmärkning och könsuppdelning i utgångsläget 

innebär att många saker går tillbaka till så som det var innan, trots ett målinriktat 

förändringsarbete. Könssegregering blir med andra ord ett hinder för förändring i företag. 

Könstyngda organisationsmönster skapade allmänna hinder för kunskapsspridning och 

problem för ledning och styrning av organisationer (Abrahamsson, 2009). Men resultaten i 

Abrahamssons (2009) studie visade även motsatsen: att en jämställd organisation är en 

förutsättning för förändring. Att det inte blev någon större förändring handlade om bristen på 

kunskap inom organisationerna, motivationen och attityden för att förändra fanns 

(Abrahamsson, 2009). De positiva förändringarna som skedde var att det skapades en 

kunskapsmassa kring kön/genus och jämställdhet (Abrahamsson, 2009). Abrahamsson (2009) 

menar i sina resultat att risken är att fokuset på kön bygger upp liknande bilder av könen som 

redan fanns tidigare. För att det ska leda till förändring behövs kunskap och medvetenhet 

(Abrahamsson, 2009).  

Det finns forskning som fokuserat på hur intressegrupper och särskilda nätverk försöker 

förändra yrkeskulturer. I Norge finns ett liknande nätverk som NYKS som Brandth och 

Haugen (1998) har studerat. Det hette vid undersökningen JiS, vilket står för Jenter i 

Skogbruket, och är enligt Brandth och Haugens (1998) beskrivning ett nätverk som skapat en 

arena för att lyfta upp könsrelaterade problem i den maskulint dominerande diskursen. 
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Författarna har gjort en diskursanalys av artiklar i en branschtidning och jämfört åren 1976, 

1986 och 1996. Syftet är att se hur kvinnor konstrueras i skogsmedia. Åren de valt att studera 

är med utgångspunkt i året 1986, vilket var året då organisationen JiS grundades. Brandth och 

Haugen (1998) har tittat på förändringen tio år före och tio år efter att nätverket bildades. 

Resultat de kom fram till var att männen dominerade i samtliga volymer oavsett årgång. De 

flesta artiklar och läsarbrev var skrivna av män och majoritet av redaktörerna var män. Dock 

verkade innehållet könsneutralt. 1996, då organisationen funnits i tio år, hade inte mycket 

förändrats och det var fortfarande en lång väg kvar för att nå samma status för kvinnor som 

för män inom skogsbranschen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns kunskap om hur genuskodade yrkeskulturer 

och yrkesidentiteter upprätthålls. Vi ser att dessa teoretiskt kan betraktas som pedagogiska 

norminstallerade processer varigenom identiteter och maktrelationer baserat på kön 

reproduceras. Däremot finns jämförelsevis lite kunskap om hur dessa ting förändras och 

ifrågasätts. Exempelvis om hur det underordnade könet kan utveckla strategier som förmöten 

eller skapa intresseföreningar för att försöka förändra en rådande maktordning. I följande 

uppsats studeras reformarbetet i en intresseförening som en reformerande pedagogisk process 

och därmed bidrar till ny kunskap.  
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3. Teori   

Följande kapitel presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgår ifrån 

samhällets könsarbetsdelning, könade yrkeskulturer, genusordning och konstruktionen av 

yrkesidentiteter som lärandeprocess.  

3.1 Könade yrkeskulturers reproduktion 

Vid diskussion om könade yrkeskulturer blir definition av begreppet kön en viktig 

komponent. Begreppet kön har enligt Hallberg (1992) en central betydelse för feministisk 

teori och forskning men är ett problematiskt begrepp, både i hur ordet kön används och i 

skillnaden mellan orden kön och genus. Hallberg (1992) själv beskriver genus som ”icke-

naturliga skillnader”, till skillnad från meningen av kön som är bundet till biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Det finns dock andra tolkningar av begreppen. Ordet 

genus kommer från engelskans ord ”gender” och började enligt Hirdman (2001) användas 

flitigt i den feministiska forskningen i början av 1980-talet. Enligt Hirdman (2001) innebär 

genusbegreppet att kön bygger på föreställningar, vanor och tankar om kön. Hirdman skriver 

vidare att kön, i likhet med genusbegreppet, ska betraktas som en mänsklig uppfinning, skapat 

av samverkande politiska, sociala, kulturella och ekonomiska aktörer och processer. I denna 

uppsats har jag valt att använda begreppen kön och genus som synonymer, med den 

betydelsen som innefattar att genus och kön är ett resultat av sociala konstruktioner (Hirdman, 

2001; Alvesson & Due Billing, 2009).  

Genus som social konstruktion innebär att genus skapas och därmed byggs en genusordning. 

Hirdman (2001) skriver om att göra genus, på engelska kallat ”doing gender”. Med att göra 

genus menar Hirdman att genus är en konstruktion där språket speglar och skapar den 

verklighet vi lever i. Hon skriver att det är genom talet vi förstår samhället, vilket gör att 

språket sätter villkor för skapandet av genus. Hirdman menar att det idag är mannen som är 

normen som kvinnan jämförs mot. Det innebär att mannen är normbärare, vilket håller isär 

och skapar genus, samt ger en tydlig genusordning (Hirdman, 2001). Hirdman (2001) lyfter 

tydligt upp att det inte handlar om fortplantning eller någon annan koppling till biologiska 

förutsättningar som ligger till grund för skapandet av genus.  

Alvesson och Due Billing (2009) bygger vidare på det Hirdman (2001) skriver. De menar att 

kön kan ses som resultatet av organisatorisk verksamhet där arbetet är en del av hur genus 

konstrueras. Organisationer kan ses som platser där genus konstrueras och blir en 

strukturerande princip (Alvesson & Due Billing, 2009). Genus konstrueras enligt Alvesson 
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och Due Billing (2009) i organisationen genom att organisationskulturen innehåller föremål, 

handlingar och verbala uttryck som har betydelse för uppbyggnaden av genus. De skriver 

vidare att alla slags organisatoriska strukturer och processer betraktas som bärare av kulturell 

mening, bygger på och skapar själva könsbestämda idéer, värderingar och antaganden som 

bygger genus. Det Alvesson & Due Billing (2009) benämner organisationskultur ligger nära 

begreppet yrkeskultur, vilket jag nu ska redogöra för. 

När forskare diskuterar genusordningar på arbetsplatser och inom olika branscher brukar de 

ofta tala om att det hänger samman med en yrkeskultur. Granér (2004) skriver att det finns 

många olika betydelser av begreppet yrkeskultur. Han själv har lagt tonvikten vid 

yrkestillhörighetens betydelse för den sociala identiteten. Han menar att begreppet yrkeskultur 

kan beskrivas som yrkesutövarnas gemensamma sätt att se på sig själva, verkligheten och 

arbetet. Gruppen har gemensamma normer och regler som styr medlemmarnas beteenden 

(Granér, 2004). Vidare skriver Granér (2004) att yrkeskulturen erbjuder en känsla av 

sammanhang genom att individen underordnar sig kulturen och blir en del av en gemenskap 

där ens identiteten kan byggas utifrån arbetet. Konsekvensen är därför att man kan bli 

betraktad som om man står utanför yrkeskollektivet eller att man inte är skicklig på sitt arbete 

om man inte följer yrkets kulturella normer (Granér, 2004). 

Hirdman (2001) skriver om vad som händer när en person bryter mot den uppbyggda 

genusarbetsdelningen eller normen. Hon menar att om kvinnor gör typiska manliga 

arbetsuppgifter kan hon få beröm och bedömas vara extra duktig, men det krävs att kvinnan 

anpassar sig efter hur arbetet traditionsenligt ska bedrivas. En man som gör så kallade 

kvinnojobb får hån eller blir förnedrad, men behöver inte anpassa sig själv (Hirdman, 2001). 

Istället menar Hirdman (2001) att arbetet förändras i förhållande till mannen. I och med att vi 

gärna delar upp arbetsuppgifter i kategorier och ger genus till olika saker bevisar det enligt 

Hirdman att genus görs, det är inte. Olika situationer har därmed enligt Hirdman (2001) 

genusmakt och fungerar som förstärkningsprocesser där genus smittar av sig, och görs vidare.  

3.2 Att studera förändring av yrkeskulturer som identitets- och lärandeprocesser  

Som framgått ovan inverkar ett samhälles genusordning på arbetsplatser, yrken och hela 

branscher. Det finns en arbetsdelning mellan könen och en hierarkisering som reproduceras 

genom att genus görs, vilket tar sig uttryck i att män är norm och kvinnor underordnas. Denna 

uppsats undersöker hur NYKS-nätverket försöker förändra en yrkeskultur, och därmed hur 

föreställningar om genusordningen ifrågasätts samt hur nya yrkesidentiteter konstrueras inom 

rörelsen. Jag ska därför gå in på hur jag ser på dessa begrepp. 
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Alvesson och Due Billing (2009) skriver om skapandet av identitet och lyfter att socialt 

inriktade forskare menar att identitet är konstruerat och konstrueras hela tiden i sociala 

interaktioner och när individen får nya erfarenheter. Det innebär enligt Alvesson och Due 

Billing (2009) att ens identitet är personlig, men utvecklas, uttrycks och förändras i en social 

och kulturell kontext där relationer och språket blir särskilt viktigt. Historiska könsmönster 

och könssymbolik påverkar också våra identiteter (Alvesson & Due Billing, 2009).  

Illeris (2014) skriver om ett annat men närliggande sätt att se på identitet. Han utgår ifrån 

begreppet transformativt lärande. Illeris (2014) menar att man kan se identitetsförändringar 

som en effekt av transformativt lärande. Varför blir då identitetsförändringar ett sätt att 

beskriva effekten av transformativt lärande? Enligt Illeris (2014) innefattar 

identitetsförändringar mentala förändringar och inkluderar självuppfattning, både i 

förhållande till individen själv och i förhållande till omvärlden. Identiteten menar Illeris 

(2014) sträcker sig genom alla dimensioner av lärande och mentala processer, vilket gör att 

transformativt lärande kopplas till både det emotionella, det sociala och den samhälleliga 

kontexten. Illeris (2014) lyfter tre exempel där det skett transformativt lärande och därmed en 

medvetenhetsutveckling för att förstå de dolda maktstrukturerna, vilket är nödvändigt att 

förstå för att kunna arbeta aktivt mot dessa. Ett av dessa exempel är kvinnornas 

befrielserörelse i USA på 1970-talet. Illeris (2014) menar att de utvecklade ett medvetande 

om befrielse från de förhållanden som socialt och personligt förtryckte kvinnor, vilket gjorde 

att kvinnorna förändrade sin identitet. Illeris (2014) skriver vidare att de frågor som bidrar till 

identitetsförändring är frågor vi är övertygade om dess relevans och innehåll. Han menar att i 

vuxen ålder, när en relativt stabil identitet har utvecklats, är stark motivation en central punkt 

för att åstadkomma en identitetsförändring. Sammanfattningsvis kan transformativt lärande 

likställas med processen av identitetsskapande hos individen. 

Thunborg (1999) skriver om identitetens koppling till arbetet och definierar begreppet 

yrkesidentitet som något som kan vara både individuellt och kollektivt. Yrkesidentitet är 

individuellt eftersom begreppet kopplar samman individen med dess yrke, men det kan även 

vara kollektivt genom att det finns gemensamma föreställningar och interaktionsmönster hos 

aktörerna inom samma yrkesgrupp (Thunborg, 1999). Alvesson och Due Billing (2009) är 

inne på samma spår genom att säga att i arbetet påverkas identiteten av den sociala 

interaktionen och av beteenden. Identiteten förknippas enligt Alvesson och Due Billing 

(2009) med värderingar, innebörder och handlingslogiker, men kan även baseras på 

maskulinitet och/eller femininiteter. I ett genusperspektiv blir enligt Alvesson och Due Billing 
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(2009) identitet framförallt intressant som ett sätt att förstå hur människor upplever sitt arbete 

och hur olika könade fenomen i organisationer uppstår.  

Alvesson och Due Billing (2009) kopplar ihop identitet och att göra genus genom processer 

där identitet konstrueras som viktiga element i skapandet av kön i arbetet och därav skapas 

olika uppdelningar mellan könen. Identitetskonstruktioner kan enligt Alvesson och Due 

Billing (2009) sägas fängsla människor i deras kön och är således ett stort hinder i strävan att 

övervinna stränga och förtryckande könsuppdelningar. Vidare skriver Alvesson och Due 

Billing (2009) att för människor som befinner sig i starkt könsstereotypa sfärer och relationer 

får könet en helt annan styrande/begränsande kraft än för de som befinner sig i andra sociala 

nätverk. Historierna om hur det är att vara kvinna/man berättas mer eller mindre ofta och har 

olika mycket mening.  

Jag har i denna uppsats valt att studera förändring av manligt kodade yrkeskulturer som en 

pedagogisk process genom Illeris (2014) teori om att transformativt lärande ger effekten av en 

identitetsförändring. En yrkeskultur upprätthålls via yrkesidentiteter som ofta lärs in redan 

under utbildningar och senare reproduceras när en person äntrar sitt yrke (Nylander, 2011; 

Huff, 2014). Förändring av yrkeskulturen undersöks i uppsatsens första frågeställning genom 

att undersöka vilka upplevda föreställningar om yrkeskulturens genusordning som finns inom 

skogsbranschen. Utifrån min andra frågeställning om vilka yrkesidentiteter som NYKS-

nätverkets medlemmar konstruerar ser jag på förändring av identitet kopplat till transformativt 

lärande och Illeris (2014) identitetsbegrepp.  
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4. Metod  

Följande kapitel tar upp tillvägagångssättet för insamling och behandling av data samt 

diskussioner kring etik. I följande uppsats har intervjuer valts som datainsamlingsmetod 

eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att förändra 

den maskulint kodade yrkeskulturen inom skogsbranschen, genom att verka via dess 

medlemmar. För att uppnå syftet behövs berättelser från nätverkets medlemmar, vilka erhålls 

via intervjuer där möjlighet till detaljrikedom ges, något som saknas hos enkäter. Ett tänkbart 

komplement till datainsamlingsmetoden hade varit dokumentanalys, men då nätverket är så 

pass ungt finns inte några större mängder dokument av olika slag att tillgå. Eftersom 

forskningsfrågorna utgår ifrån medlemmarnas egna upplevelser av genusordningen i 

skogsbranschen, hade en observation blivit tämligen fruktlös. Intervjuer utgör därmed den 

lämpligaste metoden.  

4.1 Konstruktion av empiri 

Efter valet av studieobjekt kontaktade jag NYKS via deras Facebook-sida och frågade om det 

fanns ett intresse för att bidra till min uppsats och fick positiv respons. Information om 

uppsatsen (bilaga ett) skickades över. Via NYKS Facebook-grupp gjorde jag ett inlägg med 

samma information som i bilaga ett, vilket gav ett slumpmässigt urval av respondenter till 

uppsatsen. För att komplettera med ytterligare några intervjuer tillfrågades de personer som är 

mest engagerade i gruppen om de ville ställa upp på en intervju. Totalt blev det nio 

genomförda intervjuer som i genomsnitt tog cirka 45 minuter vardera. Jag upplevde dock 

datamättnad efter sju intervjuer då samma typ av exempel och erfarenheter tenderade att 

upprepas.  

Intervjuerna genomfördes digitalt via videokonferensprogrammet Skype. Fördelarna enligt 

Bryman (2018) med att göra en Skype-intervju är att den är tidsflexibel och enklare att 

planera in för både respondenten och forskaren samt ger fortfarande möjligheten att ställa 

följdfrågor likt en icke-digital intervju. Vidare finns fortfarande ett visuellt moment 

närvarande i jämförelse med telefonintervjuer. Eftersom uppsatsen genomfördes under våren 

2020 blev online-intervjuer det självklara valet på grund av covid-19 och 

rekommendationerna från myndigheter att personer bör jobba hemifrån 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Innan intervjun skickades instruktioner ut för hur en Skype-

intervju genomförs (bilaga två) och information om samtycke (bilaga tre). Intervjuerna 

spelades in efter godkännande av respondenten i syfte att underlätta transkribering och få med 

detaljer om röstläge och ansiktsmimik. Enligt Patel och Davidsons (2003) är det bra att vid 
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intervjuer redovisa beskrivningar av miljön, den situation eller stämning som intervjun 

genomfördes. Därför gjordes vid transkriberingen notiser om det hände något i bakgrunden 

hos respondenten som kan ha haft en inverkan på samtalet. Vissa intervjuer genomfördes utan 

bild på grund tekniska begränsningar hos intervjupersonen som till exempel begränsad 

nätverksuppkoppling. Innan intervjuerna genomfördes små testsamtal för att pröva om Skype-

instruktionerna var tillräckligt tydliga, hur jag spelade in, hur ljudet lät och andra tekniska 

detaljer.   

Den intervjumetod som valdes är den så kallade semistrukturerade typen av intervju. Inför 

intervjuerna förbereddes därför en intervjuguide (Bryman, 2018). Semistrukturerade 

intervjuer gav mig möjligheten till de svar jag ville framkalla, utan att styra vilken bild av 

nätverket eller vilka erfarenheter från branschen som respondenten lyfter upp. Guiden grundar 

sig på Albinssons och Arnessons (2000) guide med tilläggsfrågor specifikt om NYKS 

nätverket. Albinsson och Arnesson (2000) arbetade även de med förändring av yrkeskulturer i 

en liknande intervjustudie som denna, varav jag tog inspiration i hur de ställt sina frågor. En 

pilotintervju genomfördes med en medlem ur NYKS-nätverket. Efter det ändrades ordningen 

på ett par frågor och ytterligare en fråga lades till. Intervjuguiden fick därefter sitt slutgiltiga 

format enligt bilaga fyra.  

Syftet och de teoretiskt präglade forskningsfrågorna, operationaliserades i form av frågorna i 

intervjuguiden. Jag ska med ett exempel visa hur detta arbete gick till. En av uppsatsens 

forskningsfrågor lyder ”Vilka yrkesidentiteter konstruerar NYKS-nätverkets medlemmar?”.  

För att undersöka frågan innehåller intervjuguiden till exempel en fråga om betydelsen av att 

vara kvinna respektive man inom skogsbranschen. Vidare finns en fråga om respondenten 

upplever någon skillnad före och efter sitt medlemskap i NYKS, vilket ger svar på 

yrkesidentitetens eventuella upplevda förändring.  

Sett ur ett maktperspektiv har intervjuaren alltid mer makt än respondenten. Bryman (2018) 

skriver att denna relation kan påverka svaren som intervjuaren får. Feministiska forskare 

förespråkar enligt Bryman (2018) en intervjusituation med utrymme för tillit och förtroende 

mellan intervjuare och respondent; att hänsyn tas till de synsätt de intervjuade personerna har 

och att intervjuaren uppvisar en hög grad av ömsesidighet. Jag har försökt genomföra 

intervjuerna enligt dessa riktmärken. Att intervjuerna skett digitalt ska inte ha påverkat denna 

del negativt då det enligt Bryman (2018) inte finns något som tyder på att intervjuarens 

förmåga att skapa en tillitsfull relation till respondenten skulle vara svårare vid digitala än 

direkta intervjuer. Vidare skriver Bryman (2018) att respondenterna påverkas av vem 
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intervjuaren är och vilka egenskaper, i form av till exempel ålder och kön, personen har. Då 

jag uppfattas av andra som kvinna i förväntad ålder för att skriva en uppsats har intervjuerna 

skett med liten påverkan av intervjuarens egenskaper. Hade jag uppfattats som man, och/eller 

själv jobbat i skogsbranschen hade det funnits en snedfördelning av makt mellan forskaren 

och respondenterna som kunnat påverka resultaten.  

4.1.1 Reflektion över val av undersökningsobjekt  

Jag inser problematiken med mitt urval ur Facebook-gruppen då det enbart gör att de personer 

som är mest engagerade i nätverket och svarade ja till att delta får ge sin bild av 

reformarbetet. De som är medlemmar i nätverket men inte aktivt deltar i större utsträckning 

får inte möjlighet att ge sin syn på nätverkets arbete. Fördelen med urvalet är att det 

framkommer många praktiska exempel på vad nätverket gör, men det ger en svårhet att 

generalisera till samtliga medlemmar i nätverket. Nätverket riktar sig som tidigare sagt till 

hela skogsbranschen. Samtliga av de jag har intervjuat har dock haft en högre utbildning, 

varvid jag inte fått med de personer som jobbar som till exempel maskinförare.  

Jag har valt att förstå hur medlemmarna av NYKS-nätverket upplever och försöker förändra 

skogsbranschen utifrån deras egna ord. Fördelen med att nätverket är så pass ungt är att 

händelserna är nya och därmed färskare i minnet hos respondenterna. En risk finns dock att 

personen i efterhand förstärker vissa aspekter av exempel som ligger bakåt i tiden efter att ha 

fått ny kunskap om hur bilden av jämställdhet i branschen ser ut.  

Bryman (2018) skriver att en kritik mot kvalitativ forskning är att intervjuaren som redskap 

för datainsamling gör att forskaren riktar in sig på detaljer som hen själv tycker är intressanta 

eller viktiga i intervjun. Min egen förförståelse kan ha påverkat genomförandet och analysen 

av datamaterialet. Min familj äger och förvaltar skog, vilket innebär att jag varit i kontakt med 

skogsbranschen tidigare och känner några personer som jobbar inom branschen. Jag har 

tidigare gått ”Skogskurs för tjejer” som har som mål att få fler kvinnor att välja de skogliga 

utbildningarna. Fördelen med en viss förförståelse är att den har hjälpt mig att förstå de 

branschspecifika begrepp som används i intervjuerna och därmed gjort det enklare att förstå 

respondenternas perspektiv. Min egen förförståelse har styrt valet av forskningsfråga men jag 

har inte aktivt låtit det påverka analysen utan har gjort analysen utifrån de teoretiska 

utgångpunkter som beskrivs under kapitel tre. 
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4.2 Analysprocess 

Min analysprocess utgår från en teoridriven analys där data studeras utifrån vad Blumers 

kallar för definitiva begrepp (Bryman, 2018). Definitiva begrepp innebär att teorin skapar 

fördefinierade begrepp som det insamlade datamaterialet analyseras efter (Bryman, 2018).  

Min analysprocess har sett ut enligt följande:  

1. Transkribering och genomläsning av intervjuerna  

2. Grov kodning av intervjuerna  

3. Djupare genomgång av koderna. Mer noggrann kodning med tydlig utgångspunkt i 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

4. Tematisering av koderna  

5. Utplockning av citat som lyfter fram analysens slutsatser.  

Denna analysprocess överensstämmer med vad Bryman (2018) lyfter fram som viktigt i 

kodning och hur han beskriver tematisk analys. Jag har valt att förenkla tematiseringen något i 

jämförelse med Bryman (2018), men har behållit kärnan i att hitta olika repetitiva mönster i 

koderna som bildar teman.  

En kritik som finns mot kodning är enligt Bryman (2018) att sammanhanget kan tappas bort 

när forskaren plockar ut och kodar mindre delar av intervjun. Jag har i min analys valt att 

fokusera främst på deltolkningar, men även valt att se delar av datamaterialet ur ett 

övergripande perspektiv med inspiration från hur Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver 

hermeneutiken, som är en metod som fokuserar på tolkningen av ett material. Under moment 

tre i analysprocessen har jag hoppat fram och tillbaka i intervjun och därmed inte gått i 

kronologisk ordning. Jag har letat efter både tydliga mönster direkt i det som sägs och 

underliggande logiker. Det innebär att jag analyserat det som ordagrant sägs, men också att 

jag analyserat om det finns någon annan betydelse att läsa ut ur respondenternas svar. 

Utgångspunkten är som tidigare nämnt utifrån respondenternas egna ord, vilket kräver 

inlevelse i texten för att genomföra en analys enligt det som Alvesson och Sköldberg (2017) 

skriver om hermeneutiken som metod. 

Analysprocessen spelar en viktig roll för uppsatsens bidrag till det pedagogiska 

kunskapsfältet. Bland den tidigare forskningen har ingen fokuserat på en intresseförening likt 

jag gjort i denna uppsats, vilket bidrar till ny kunskap. Valet av teori gör dessutom att en del 

av branschen som inte får så mycket uppmärksamhet lyfts fram. Teorin ger ett tydligt 

genusfokus vid analysen genom att bland annat fokusera på genusordningar och hur genus 
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görs. Något som teorin inte fångar är att en individ kan ha olika identiteter i olika 

sammanhang och hur det påverkar personen.  

4.2.1 Tillförlitlighet och äkthet  

De traditionella begreppen validitet och reliabilitet skriver Bryman (2018) kan ersättas av 

andra kvalitetskriterier bättre anpassade för kvalitativ forskning, där olika namn förespråkar 

olika kvalitetsscheman. De nya begreppen har enligt Bryman (2018) framkommit mot kritiken 

att det enbart finns en social verklighet, medan det i kvalitativ forskning oftast ses som flera 

sociala verkligheter. Jag har valt att utgå från de två begreppen tillförlitlighet och äkthet som 

presenteras i Bryman (2018).  

För att uppnå en tillförlitlighet i undersökningen har jag försökt ge vad Bryman (2018) kallar 

för täta beskrivningar över kontexten och miljön nätverkets medlemmar befinner sig i för att 

andra bättre ska kunna avgöra om resultaten går att generalisera till andra kontexter. Genom 

att noggrant beskriva alla steg och val i metoden kan undersökningen replikeras, vilket höjer 

tillförlitligheten. Att jag gjort intervjuguiden med inspiration av en redan beprövad guide ger 

även det en högre tillförlitlighet. Dock skriver Bryman (2018) som tidigare nämnt att 

respondenterna påverkas av vem intervjuaren är och vilka egenskaper i form av till exempel 

ålder och kön, personen har. På grund av detta menar Bryman (2018) att det är näst intill 

omöjligt att replikera forskningsresultat från en uppsats likt denna. Att inte låta mina egna 

värderingar och åsikter styra över resultaten genom användandet av ett teoretiskt perspektiv 

ökar även det tillförlitligheten.  

Äkthet handlar enligt Bryman (2018) bland annat om att ge en rättvis bild av gruppen av 

människor som studerats. I min undersökning har jag som tidigare nämnt fokuserat på de mest 

engagerade personerna i nätverket. Dock kan antas att övriga personer i gruppen ändå har 

samma åsikter eftersom de valt att bli medlemmar i föreningen. Äkthetskriteriet innefattar 

enligt Bryman (2018) även en diskussion kring om undersökningen har gett något tillbaka till 

respondenterna. Efter uppmuntran från respondenterna kommer uppsatsen att delges med 

föreningen via NYKS Facebook-grupp, vilket ger medlemmarna möjlighet att få större insikt i 

andras upplevelser. Risken med att delge forskningsresultat är att personerna som läser 

resultatet inte förstår att intervjuerna är tolkade ur ett teoretiskt perspektiv, vilket kan försvåra 

medlemmarnas möjlighet att ta till sig resultatet.  
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4.2.2 Etik  

Jag har tagit hänsyn till de etiska principerna Bryman (2018) skriver är gällande inom svensk 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls via det samtyckesdokument respondenterna 

får ta del av. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed (2017) brukar samtycke 

inhämtas skriftligen. I och med att intervjuerna genomfördes digitalt blev det inget skriftligt 

samtycke. Informationen skickades dock ut i förväg till respondenterna och jag gick igenom 

den kort under intervjun och frågade om det fanns några funderingar.  

Konfidentialitetskravet handlar bland annat om att personens identitet skall skyddas (Kvale & 

Brinkman, 2014) och att personuppgifter bör skyddas från obehöriga (Bryman, 2018). 

Därmed har inga riktiga person- eller företagsnamn skrivits ut, utan när dessa har förekommit 

har de ändrats till fingerade namn. Bryman (2018) skriver vidare att nyttjandekravet är att 

materialet enbart används för forskningssyfte. Eftersom allt arbetsmaterial raderas efter att 

uppsatsen är publicerat kommer materialet inte kunna användas senare i andra syften. 
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5. Analys  

I följande kapitel ges först en bakgrund till NYKS-nätverket och hur deras arbete bedrivs. 

Därefter presenteras en teoretisk analys av det insamlade datamaterialet med fokus på att 

besvara uppsatsens två huvudsakliga frågeställningar.  

5.1 Bakgrunden till NYKS  

NYKS skapades efter skogsbranschens #metoo-upprop kallat Slutavverkat (NYKS, 2020b). 

Enligt respondenternas berättelser och Schymans (2020) artikel startades under Slutavverkat 

en Facebook-grupp som växte sig allt större och som idag nära 700 medlemmar. Gruppen 

heter NYKS – nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen 

(NYKS, 2020b). År 2019 blev enligt respondenternas berättelser NYKS officiellt en förening 

efter att grundarna för Slutavverkat fått Norrskogs jämställdhetspris och ville skänka 

vinstpengarna till NYKS. Vidare berättar respondenterna att år 2020 hade föreningen sitt 

första årsmöte där medlemmarna bjöds in. För flera av respondenterna är det svårt att dra en 

tydlig gräns mellan Slutavverkat och NYKS eftersom de anses ha utvecklats av varandra. 

Analysen utgår därför från att Slutavverkat innefattas som en del av NYKS eftersom uppropet 

lade själva grunden för föreningen.  

NYKS finns enligt de själva till för att inspirera varandra och dela tips och erfarenheter 

(NYKS, 2020b). Plattformen är tänkt att lyfta frågor och funderingar som det inte alltid finns 

plats för på de skogliga utbildningarna eller på den egna arbetsplatsen (NYKS, 2020b). 

Förutom den digitala plattformen i form av en Facebook-grupp har även nätverket hållit två 

rikstäckande fysiska träffar, kallade Marsträffarna, som respondenterna berättar om. En år 

2019 och en år 2020. Marsträffarna innehåller bland annat föreläsningar och paneldebatter, 

men fyller även en viktig social funktion enligt respondenterna. På olika platser i landet finns 

även lokala träffar där respondenterna berättar att de har deltagit vid lunchträffar eller andra 

gemensamma aktiviteter. Dock tillägger respondenterna att dessa träffar under covid-19 

antingen lagts på is eller gjorts i digital form. 

Gemensamt för de respondenter som deltagit undersökningen till denna uppsats är att samtliga 

har någon form av högre utbildning. Antal år av arbetslivserfarenhet i branschen varierar. 

Större delen av respondenterna ligger mellan två och tio års arbetslivserfarenhet från 

skogsbranschen, medan två av dem har över tjugo års erfarenhet. Respondenterna har alla 

olika typer av roller inom de organisationer de jobbar i, och har därmed olika erfarenheter av 
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skogsbranschen. I nedanstående analys har de fått fingerade namn och heter Carolin, Emma, 

Heidi, Jenny, Lovisa, Mia, Nadja och Ylva.  

5.2 NYKS-medlemmarnas föreställningar om genusordningen inom branschen och 

arbetet med att förändra den  

Av respondenternas berättelser framkommer både hur de tolkar att genusordningen i 

branschen ser ut idag och hur NYKS jobbar med att förändra den, vilket kommer visas i 

följande avsnitt. Utifrån Saras och Nadjas citat nedan kan ett kortfattat svar på 

frågeställningen ges. Sara ger en generell bild av yrkeskulturen inom branschen: ”Man är ju 

som man är, oavsett om man är man eller kvinna, men hade man varit känsligare hade det nog 

varit ett problem faktiskt.” (Sara). Saras bild av branschen är att man som person behöver vara 

okänslig för att passa in i dagens yrkeskultur, vilket kan ses som ett uttryck för att branschen 

har en manligt kodad kultur. I följande avsnitt lyfts även exempel på hur NYKS jobbar med 

att förändra yrkeskulturen. Nadja pratar om hur förändringsarbetet genomförs av NYKS-

medlemmarna i den praktiska verksamheten: ”Den blir ju mera den här vardagsfeminism som 

jag tänker är så himla viktig. De här små sakerna som folk kanske gör i vardagen. Eller inte 

gör.” (Nadja). Nadja menar att det är hur personer reagerar på saker och ting i vardagen som 

reproducerar eller ändrar den maskulint kodade yrkeskulturen beroende på din handling. För 

NYKS blir det ett sätt att verka på gräsrotsnivå.  

5.2.1 Föreställningen om kvinnor som underordnade i genusordningen   

I intervjuerna framkommer en rad beskrivningar av hur respondenterna uppfattar 

genusordningen och deras egna erfarenheter av att vara i kvinna i branschen. Båda Mia och 

Carolin beskriver hur de vant sig vid att vara minoritet i förhållande till männen. Ylva 

bekräftar att kvinnor oftast är i minoritet i de allra flesta situationer. Det är 

minoritetssituationen som gör att det blir mannen som är norm, vilket enligt Hirdman (2001) 

innebär att kvinnan alltid jämförs i förhållande till mannen. Rent statistiskt är det som tidigare 

nämnt fler män än kvinnor i branschen och enligt respondenternas svar innehar de kvinnor 

som finns främst administrativa yrken. Sara problematiserar bilden som statistiken visar 

genom att ifrågasätta vilka positioner kvinnor egentligen befinner sig på. Både Heidi och 

Jenny är inne på samma spår. Jenny beskriver skillnaden mellan mäns och kvinnors 

arbetsuppgifter såhär: ”Kvinnor finns i ekonomi och administration. Inte virkeshandlare. Det 

är okej att kvinnor släpps in, men finns tydliga skrån där man förväntas vara.” (Jenny).  

Alvesson och Due Billing (2009) menar just att arbetet skapar genus, och här ser vi en tydlig 

bild av hur NYKS-medlemmarna uppfattar vad män respektive kvinnor jobbar med, vilket blir 
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vad Alvesson och Due Billing (2009) menar är en könad organisationsprincip. Sett ur 

Hirdmans (2001) perspektiv blir slutsatsen att arbetsuppdelningen skapar genus eftersom 

könen tydligt hålls isär. Lovisa berättar om hur tydliga skillnaderna kan bli:   

Så när jag kom in i fikarummet när jag skulle på min intervju så satt det liksom åtta stycken 

skogsklädda män i fikarummet och det stod en kontorsklädd kvinna i köket. Och jag kände 

bara att har jag gått in i en stereotyp, eller vad är det här liksom? (Lovisa) 

Heidi berättar om ett exempel som visar på hur genusordningen kan förändras. Hon berättar 

om sin tidigare chef och att hon ofta fick olika reaktioner där man trodde att någon man i 

sällskapet var högst i hierarkin och därmed ofta blev till exempel hälsad på först. Heidi 

berättar: ”Alltså, de här markörerna… Så gör det någonting med oss när vi kommer tillbaka 

till arbetsgruppen och möter andra. Jag tror att vi på något sätt månar om att ja, vara lika med 

alla.” (Heidi). Hon upplever att bara för att chefen var kvinna och därmed mötts av de här 

negativa reaktionerna på ledade position så tänkte hon annorlunda när hon kom jobbade med 

sin arbetsgrupp. Chefens beteende möjliggör för nya organisationsprinciper att skapas enligt 

Alvesson och Due Billings (2009) perspektiv där genusordningen har möjlighet att ändras.  

Nadja berättar om hur hennes arbetsplats är uppbyggd och visar samtidigt hur hon använder 

ett språk som är könsneutralt. Att språket är en viktig del i att aktivt förändra genusordningar 

har lyfts fram av både Alvesson och Due Billing (2009) och Hirdman (2001).  Nadja säger 

”Så är det totalt tre tjänstepersoner.” (Nadja). Valet av ordet tjänsteperson istället för 

tjänsteman skapar möjlighet för att flera kön kan inneha rollen, vilket gör att NYKS-

medlemmarna genom språket öppnar upp för förändring av genusordningen.  

Att det finns en norm för hur kvinnor anses vara blir tydlig genom Emmas exempel på att 

kvinnor som sticker ut från normen får höra det: ”Alla sa jättekonstiga saker om henne. Aja, 

skit samma. ’Hon är ju lesbisk’ bara för att hon typ hade kort hår och inte typiskt ’tjejig’” 

(Emma). Emmas erfarenheter kan tolkas som att kort hår inte är tjejigt, vilket gör genus för att 

långt hår är det som anses vara tjejigt. Precis som Granér (2004) skriver blir den som inte 

följer kulturens normer och regler ofta utanför yrkeskollektivet.  

Både Hirdman (2001) och Alvesson och Due Billing (2009) menar att språket och verbala 

uttryck styr uppbyggnaden av genus. Respondenternas beskrivningar innehåller exempel på 

hur vissa adjektiv och språkliga uttryck används av män för att beskriva kvinnliga 

medarbetare. Emma berättar om ett exempel där det beskrivs hur kvinnor ska vara: ”Hon fick 

höra av andra att ’åh, vad härligt att få åka ut med fina Viktoria’.” (Emma). Emma pratar med 

förlöjligande röst och exemplet tolkas därmed som att Emma upplever det negativt att kvinnor 
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tillskrivs egenskaper som ”härlig” och ”fin” vilket upprätthåller normen om hur kvinnor i 

branschen ska vara, och att det är män som sätter den normen för andra kön.  

Respondenternas perspektiv visar att vilka tjänster en kvinna oftast jobbar på och de 

egenskaper som tillskrivs kvinnor gör att genusordningen slår igenom vid rekrytering. Enligt 

Saras uppfattning försöker branschen förändra genusordningen genom att rekrytera fler 

kvinnor:  

Man förväntar sig då i rekryteringen kanske att om vi bara anställer fler kvinnor så får de 

ordna det, då blir det bättre bara man tar in fler kvinnor. Men man ändrar inte själva 

strukturen, utan man förväntar sig kanske att de kvinnor man tar in ska göra jobbet. Inte 

medvetet kanske man inte tänker så, men det blir ju så. (Sara)   

Utifrån Saras uppfattning görs genus undermedvetet utifrån antaganden om egenskaper som 

finns hos kvinnor. Sara menar att det finns en förväntning på att ett ökat antal kvinnor i 

branschen ska ändra yrkeskulturen. Saras bild liknar det Emma beskriver om hur hon 

upplever att organisationer ser på kvinnor. Hon menar att företagen tänker såhär: ”Vi behöver 

inte arbeta, för vi ska bara räkna skallar på kvinnor.” och fyller sedan i ” Det leder ju också till 

att normen säger att man är jänta bara för att man har långt hår” (Emma). Emma upplever att 

organisationerna inom skogsbranschen egentligen inte jobbar med frågan, man ser bara till att 

ha en bra statistik. En problematik som även lyfts av Mia, Ylva och Sara och därmed visar att 

detta är tämligen utbrett inom skogsbranschen. Den bild som Emma målar upp leder snarare 

till reproduktion än förändring av yrkeskulturen, i och med att du anses vara kvinna om du 

uppfyller vissa egenskaper – i det här fallet ska du ha långt hår för att bli en siffra i statistiken.  

För att ändra förhållandena vid rekrytering menar Mia att tjejer behöver bli bättre på att 

rekommendera folk till jobb.  

Men en kille kan rekommendera en kompis till ett jobb för att han är en schysst snubbe.  

Han är kul att jaga med, han är kul att prata med och så rekommenderar de honom. […] ska 

vi rekommendera någon av våra kvinnliga kollegor eller någonting till ett jobb, då ska det 

vara rätt tjej, hon ska vara exakt rätt för den här rollen, vi ska tro att hon passar in på 

företaget, och vi ska ta ett personligt ansvar för att hon ska passa in. (Mia)  

Citatet visar hur Mia upplever den könade rekryteringen inom branschen och att hon uppvisar 

en medvetenhet om genusordningen och att trösklarna är högre för kvinnor än för män. 

Utifrån hur Mia uppfattar genusordningen visar det hur enkelt genus skapas på arbetsplatsen 

enligt Alvessons och Due Billings (2009) utgångspunkt, eftersom mannen är normen och 

därmed passar in i fler roller och på fler företag och blir därmed enklare att rekommendera.  

Två respondenter säger uttryckligen att de aktivt valt en längre utbildning. Jenny berättar om 

sitt utbildningsval genom att säga: ”Viktigt att ha det är en längre utbildning, för jag har 
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förstått budskapet att kvinnor måste skaffa sig en så lång utbildning som möjligt för att 

konkurrera.” (Jenny). Här har respondenterna själva antagit att de behöver längre utbildning 

för att komma upp i samma nivå som männen, vilket tyder på att de är medvetna om 

genusordningen och att det finns en orättvisa när det gäller utbildningsnivå för att anses 

konkurrera på lika villkor.  

NYKS-medlemmarnas erfarenheter är att branschen inte heller tar hänsyn till de fysiska 

skillnaderna som kan finnas mellan kroppar. Carolin berättar om ett av sina sommarjobb:  

Så jag skulle säga snarare att det är det fysiska mycket där det inte togs hänsyn till att jag 

har kortare ben och inte var lika stark och orkade kanske inte lika mycket och som de inte 

tog hänsyn till då, de som var vana och starka liksom. (Carolin)  

Exemplet tyder på att Carolin är medveten om att mannen är norm, och att Carolin måste 

förändras och anpassa sig när hon går in och gör ett manligt arbete, precis som Hirdman 

(2001) skriver.  

För att förändra genusordningen i branschen lyfter flera respondenter vikten av att ha 

förebilder och kvinnor i ledade positioner. Lovisa berättar:  

Jag tror att det handlar jättemycket om förebilder. Att om jag ska se mig själv som VD på 

ett skogsföretag, och det aldrig har funnits en kvinna som varit VD på mitt företag, då 

kommer jag nog, och andra för den delen, ha väldigt svårt att föreställa sig kvinnor i de 

positionerna där kvinnor inte har varit. Det är väl lite jobbigt att agera murbräcka där. 

(Lovisa)  

Sara berättar om ett liknande exempel där hon tvekat till ett jobberbjudande bara för att hon 

själv inte vill vara murbräckan som Lovisa pratar om. En problematik som motsätter NYKS-

medlemmarnas arbete med att förändra yrkeskulturen är att om ingen vill vara först blir det 

reproduktion av den yrkeskultur som finns idag, där män har vissa positioner och kvinnor har 

andra. Alvessons och Due Billings (2009) teori om att arbetet skapar genus blir här att arbetet 

även reproducerar genus och håller isär män och kvinnor och därmed reproducerar 

genusordningen. Mia berättar även hon om problematiken för kvinnor att göra karriär. Hon 

säger:  

Jag har kompisar som jobbat på högre och de har blivit hårt granskade för småsaker som en 

man inte skulle ha blivit. Det finns en mycket hårdare koll… Det krävs mycket mer av 

tjejer på en ledande position. Det är inte den här ”Vi vet ju hur han är” som det finns åt 

män. Man rycker lite på axlarna och säger ”han är sån, vi får gilla läget”. Det kommer inte 

på tjejer. (Mia) 

Citatet tyder på att Mia upplever en genusordning i branschen. Beteendet att rycka på axlarna 

åt en mans misstag och granska en kvinnas gör även att genus byggs enligt Alvesson och Due 

Billings (2009). Utifrån det Mia säger kan även tolkas att kvinnor inte tillhör normen genom 
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att de inte anses vara lika skickliga på sitt arbete och hamnar därmed utanför yrkeskollektivet 

enligt Granérs (2004) teori om yrkeskultur.  

5.2.2 Föreställning om män som tydlig norm i branschen  

Skogsbranschen har som tidigare nämnts länge varit en mansdominerad bransch, vilket även 

NYKS medlemmar har erfarenhet av. Nadja visar detta genom att säga: ”De patriarkala 

strukturerna finns även hos oss och kanske ännu starkare med historiken med den enorma 

mansdominansen.” (Nadja). Enligt Granér (2004) är yrkeskulturer förankrade i historia och 

traditioner. Nadjas uttalande tyder på att hon har en hög medvetenhet om detta förhållande. 

Det märks inte minst på hennes ordval ”patriarkala strukturer”.  

Respondenterna beskriver återkommande sina erfarenheter och uppfattningar om att männen 

utgör skogsbranschens norm och att män har en självklar aktiv roll på arbetsplatser. Ett tydligt 

exempel på detta kan hämtas från intervjun med Lovisa där hon berättar om ett månadsmöte:  

Och det kan bli ganska hetsig stämning liksom, och det kan bli att man nästan bara berättar 

saker bara för att få prata snarare än att man har något viktigt att säga. Jag pratade faktiskt 

med en kollega om det här igår, att folk bara pratar för att deras röst ska höras och att det 

känns som ett väldigt manligt beteende liksom. Om jag inte har något att tillföra i samtalet 

så kommer jag liksom vara tyst. Medan det är väldigt många som inte gör det. Jag satt med 

i nåt Skypemöte nån gång där hon som var transportchef rapporterad av. Och sen så satt 

alla andra transportledare med, det var väl fem stycken och jag var väl enda tjejen, och så 

frågade hon att är det någon som har något att tillägga. Och alla de här fyra männen gör ett 

inlägg och upprepar egentligen exakt vad hon sa. Och jag kände bara att jag har inget att 

tillföra varför ska jag säga någonting. Men då blev det nästan fånigt åt andra hållet för jag 

satt och sa ingenting när alla andra hade sagt någonting även fast ingen hade sagt något 

vettigt liksom. Och sen frågade jag en av de andra transportledarna om det efteråt, och han 

bara ’jag vet inte varför jag sa någonting, men alla andra gjorde ju det så då tänkte jag att 

då får väl jag också säga någonting’. Att det liksom bara drar iväg.  (Lovisa) 

Citatet visar hur männen i samtalet gör genus för män genom att göra ett inlägg, men även 

göra genus för kvinnan som var transportchef genom att visa att hennes ord inte var 

tillräckliga. Med andra ord kan ses att män tar mer talutrymme än kvinnor, vilket tyder på en 

orättvis genusordning i branschen.  

Ytterligare ett perspektiv på hur NYKS medlemmar visar på en medvetenhet kring 

genusordningen är att de upplever att män har lättare att göra karriär. Mia berättar: ”Killarna 

kommer undan med att inte vara lika kompetenta. Rent av. Det skulle jag krasst säga. Det är 

flera killar som kan sköta sitt jobb med vänsterhanden och ändå anses som en bra snubbe.” 

(Mia). Hon nämner även att män enklare kan kliva uppåt i karriären, vilket Nadja ger följande 

praktiska exempel på: 

[…] man gjorde någon form av omorganisering i vår ledningsgrupp för ett tag sen. Då man 

liksom skulle stuva om lite folk. Och det var så tydligt för mig då rå som tittar på allt ur 
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någon form av genusglassögon, det var liksom bara män som råkade få någon slags pinnhål 

upp. (Nadja)  

Nadjas erfarenhet bekräftas av Ylva som menar att det fortfarande finns ett glastak som 

hindrar kvinnor att klättra i karriären. Detta visar att yrkeskulturen uppfattas ha en tydlig 

genusordning med mannen som norm, eftersom normen enligt Granér (2004) anses skickliga 

på sitt arbete. Vidare kan påpekas att den av Nadja upplevda handlingen av att män får en 

knuff uppåt i en omorganisation även gör genus för män. Handlingen skapar nämligen ett 

beteende utifrån antagandet om män som duktiga ledare vilket därmed reproducerar 

genusordningen.  

Ett annat exempel som visar hur genus för män skapas är genom det Emma upplevt: ”Det är 

väldigt ursäktande mot ’pojkbeteenden’ överlag.” (Emma). Ett citat som visar att Emma 

upplever en genusordning där det finns en manlig norm, men som dessutom gör genus och 

stärker normen genom att klassa vissa beteenden som just ”pojkbeteenden”. Att ha ett visst 

ord för vissa typer av beteenden stärker genus genom hur vi använder språket (Hirdman, 

2001; Alvesson och Due Billing, 2009). 

Att genus för män görs på ett visst sätt lyfter Emma som något negativt för vissa killar som 

inte passar in i normen. Hon säger ”[…] så drog de ju med sig andra personer som säkert inte 

hade gjort så annars om det inte hade varit den här gruppdynamiken.” och berättar vidare att 

”Men det var typiskt ’snälla killar’ som ville visa sig på styva linan och ramlar i en sån 

negativ… Asså, massa negativa uttryck. Som de själva inte hade gjort om de inte hade varit i 

den gruppbildningen.” (Emma). Hon nämner även ett exempel där en kille som var vegetarian 

automatiskt fick stämpeln av att vara bög. Exemplet visar hur Emma upplever en 

genusordning i branschen där bilden av män i branschen är en stereotypt hård person som är 

hetero, vilket visar att flera typer av maskulinitet inte passar in. Istället tillåter yrkeskulturen 

och dess genusordning enbart en viss typ av maskulinitet.  

Fem av respondenterna målar även upp en bild av branschen där män ska gilla jakt och flera 

respondenter berättar att det är vanligt med kollegor som jagar tillsammans inom företagen. 

Att normen är att gilla jakt visas genom Jennys motsatta exempel från hennes arbetsgrupp 

som är jämställd. Hon berättar att de inte tar för givet att alla är intresserade av jakt, utan de 

börjar prata om något annat ämne. Jakten kan tolkas som ett sätt att skapa gemenskap, 

förankrad i en gammal tradition vilket enligt Granérs (2004) perspektiv skapar en yrkeskultur.  

Att det dessutom finns en upplevelse av en hård jargong män emellan visas i Emmas exempel: 

”Men när nån berättade om nån jobbig situation ute hos nån kund, men då kunde någon annan 



32 

 

kliva in och bara ’Men du fattar väl att de är sådär mot dig för du är ju så jävla dum i huvudet’ 

typ” (Emma). Citatet tyder på att det finns verbala uttryck som bygger genus, enligt både det 

Hirdman (2001) och Alvesson och Due Billing (2009) skriver. Ett annat sätt som NYKS-

medlemmarna upplever att genusordningen upprätthålls är via språket. Jenny berättar: ”Att 

män benämner varandra vid efternamn. Som i militären.” (Jenny). Sara menar dock att NYKS 

är en faktor i att ändra den hårda jargongen som finns. Dock är det inte den traditionella 

jargongen som ändrats, utan beteendet eftersom sexistiska skämt kan få konsekvenser. Sara 

säger ”[…] det handlar mer om att om jag säger det här sexistiska skämtet så kanske det får 

konsekvenser så jag borde nog skärpa mig. Jag tror att det är en hygienfaktor NYKS kan stå 

för.” (Sara). Som vi kan se av citatet finns en tveksamhet hos män att fortsätta bygga upp den 

genusordningen som idag finns i branschen eftersom bland annat NYKS gör att det får 

konsekvenser enligt Saras uppfattning.  

5.2.3 Slutavverkat uppmärksammade hur genusordningen upplevs  

Slutavverkat är något som alla respondenter på något sätt lyfter upp att det har påverkat både 

på personlig nivå och på företagsnivå genom att uppmärksamma att det finns en upplevd 

genusordning inom branschen. Carolin berättar hur hon lärt sig se på saker ur nya synvinklar: 

”Så den där situationen har jag ju fortfarande vart i, men det var inte så jag uppfattade det, 

men jag förstår att man kan uppfatta det så.” (Carolin). Vidare berättar hon att det förändrat 

hennes beteende i olika situationer idag: ”Och kanske letar mer noggrannare… Och inte låta 

det rinna av kanske.”  (Carolin). Liknande bilder som Carolins beskrivs av andra respondenter 

där de berättar om att de uppfattar saker ur nya perspektiv vilket kan tolkas som att de efter 

Slutavverkat har fått upp ögonen för den genusordning som flera personer upplever finns 

inom branschen. Jenny beskriver förhållandet mellan kvinnor och män i branschen som 

”ojämlikt” och menar att Slutavverkat satte fingret på det. Ylva uppfattar att Slutavverkat och 

NYKS har bidragit till att branschen nu förändras. Hon säger: ”Största skillnaden är att 

konflikten har kommit ut i det öppna, offentliga rummet, och det är väldigt bra” (Ylva).   

Citatet av Ylva visar på hur Slutavverkat genom NYKS medlemmar bidragit till att debatten 

om genusordningen enligt Ylva förflyttat sig till det offentliga rummet, och därmed kan bidra 

med att förändra yrkeskulturen när diskussioner om normer och genus sker öppet. Tre av 

respondenterna beskriver att de nu upplever hur företag aktivt jobbar med frågorna på olika 

plan, framförallt på ledningsnivå. Situationen tyder på att genus inom branschen kan 

förändras genom att förändra de organisationsprinciper som Alvesson och Due Billing (2009) 

skriver om, här med hjälp av att NYKS medlemmar, eller det som skulle bli NYKS 
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medlemmar, väljer att dela med sig av sina erfarenheter av skogsbranschen för att 

uppmärksamma genusordningen och den orättvisa mellan män och kvinnor som NYKS-

medlemmarna upplever finns i branschen.  

5.2.4 Kalenderexemplet visar på NYKS förmåga till förändring av branschen  

Ett exempel som nämns i nästan alla intervjuer är kalendern. Bakgrunden är att ett företag gav 

ut en kalender med vad som uppfattades av NYKS som sexistiska bilder på tjejer. Nadja 

beskriver händelseförloppet i hur NYKS var med och bidrog till att kalendern drogs tillbaka:  

Det var en person i vårat nätverk som postade den här bilden på kalendern i vår Facebook-

grupp, varav flera var där ganska direkt och nappade och bara ”Va? Gud. Finns det här?” 

Och det vart… Samtidigt hände väldigt många saker. Det var några som började skriva en 

debattartikel. Det var flera som pratade med sina arbetsgivare och sa att ”Nu har vi sett det 

här, det är inte okej. Vad gör ni?” varav på en vecka så hade vi… Ja, men det var en 

skriven debattartikel färdig att publiceras i [en branschtidning], det var flera skogliga 

företag som gick ut och fördömde kalendern speciellt, både inom företagen och offentligt. 

Och företaget som hade publicerat kalendern som först, ja, försökte släta över det drog 

tillbaka kalendern också. Och det här skedde ungefär inom en vecka. (Nadja) 

Den sexistiska kalendern visar både på den genusordning som finns i branschen, men även på 

hur NYKS jobbar med att förändra denna. Män förväntas gilla kvinnor som ser ut på ett visst 

sätt, och kvinnor förväntas vara på ett visst sätt. Kalendern är ett tydligt uttryck för de 

dominerande könsbestämda idéer som finns inom branschen och som bygger genusordningen.  

Heidi ger som kommentar till det snabba händelseförloppet med kalender att hon har insett att 

”tillgången till de här social nätverken och nätverket NYKS kan snabbt och effektivt bidra till 

ökade processhastigheter.”(Heidi), vilken visar på hur NYKS förändrar den rådande kulturen 

och att det kan ske i ett högt tempo.  

Respondenterna ser lite olika på följderna av kalendern. Emma ger flera exempel på 

kommentarer som visade upp hur djupt rotat sexismen är och säger:  

Det var ju mer obehagligt att läsa de där kommentarerna, men samtidigt var det ju bra att 

det bara kom upp till ytan. För hade de inte fått något mothugg på det, då hade de här 

personerna inte kommit fram ur sina gömslen och blottat sina ansikten. (Emma) 

Emma visar både att det finns traditionella värden för hur yrkeskulturen är, men även att 

personer som var emot och ville förändra kulturen sa ifrån. Här finns exempel både på hur 

språket gör genus, men även på hur beteenden i form av motreaktioner hindrar reproduktionen 

av beteendet.  

En respondent är dock skeptisk till om insatserna faktiskt får någon praktisk betydelse då det 

egentliga problemet i branschen inte ligger i en kalender. Sara säger:  

Det är väl lite symbolpolitik i det hela. Sen vad det verkligen leder till det är en annan sak. 

Det kan också ske… Jag tänker att det kan vara motsatt verkan. Nu har man gjort det här. 
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Nu har man varit duktig liksom och tagit avstånd från de här kalendrarna. Men det är så 

lätt. Det är en lätt grej. Och då kan det göra att man inte tar tag i det riktiga problemet. 

(Sara)  

Precis som Granér (2004) skriver grundar sig ofta kulturella fenomen på historia och tradition. 

Även om NYKS stoppar en kalender finns fortfarande de traditionella värdena kvar, vilket gör 

att en förändring egentligen inte bidrar till en annan yrkeskultur. Men Sara resonerar även om 

fördelarna genom att säga  

Men det var väl det att det fick fler bolag att tänka till att… Nu måste vi skriva ihop ett 

dokument som säger att vi tar avstånd från det här och all form av sexism. Och det kanske 

var bra rå om det var första gången de formulerande det… […] Det är en kraft i det också 

att formulera sig så. För då måste man göra något. (Sara)   

Genom att skriva policyn har språket en kraft i att förändra, även fast Ylva är inne på att det 

behövs mer civilkurage för att det faktiskt ska ske en praktisk förändring och ger följande 

exempel:  

Så det är det jag menar med civilkurage. Man måste faktiskt ta de där stegen som policyn 

säger att du ska göra. Det handlar inte om den som varit din närmsta kollega i trettio år, det 

handlar om den där nya tjejen som har kommit till arbetsplatsen, att hon ska ha en bra 

yrkesupplevelse i trettio år framöver. (Ylva) 

Det som Ylva säger kan ses som ett exempel på den kritik Sara hade. En yrkeskultur kräver 

historia (Granér, 2004), vilket gör att det är hela yrkeslivet som räknas.  

Lovisa lyfter dock upp ett exempel där en mer praktisk förändring har påbörjats. Hon berättar 

att det finns företag som efter att ha fått kritik gällande hur de valde att marknadsföra sig med 

hjälp av lite lättklädda tjejer i ett annat sammanhang vänt sig till NYKS och bett om att få 

hjälp med hur man ska tänka kring sin marknadsföring vid nästa stora mässa. Detta visar att 

företagen hjälper till att ändra genus genom att bygga upp nya värderingar kring kön.  

Heidi menar även att kalenderexemplet gör det enklare att prata om NYKS, vilket gör att 

kalendern kan skapa en förändring genom att underlätta samtal och diskussioner med andra. 

Hon säger att: ”Det går alltid att relatera till den om jag skulle träffa något som inte riktigt vet 

vad NYKS är […] och så skulle de få en bild av vad det kan handla om i alla fall.” (Heidi)  

 

5.2.5 Förändring sker på olika nivå i organisationerna   

När respondenterna pratar om den förändring som NYKS har bidragit till tas exempel upp på 

flera olika nivåer. Lovisa berättar exempelvis att det är lättare att få tag på folk inom det egna 

företaget. Hon berättar:  

Det är ju lättare att komma i kontakt med personer, även inom företaget skulle jag säga. 

Det var någon gång då jag la upp en fundering i gruppen, och blev kontaktad av, jag tror 

det var tre olika kvinnor som jobbar på [mitt företag] som ringde mig och sa liksom jag har 
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också upplevt det här, eller om du vill bolla företagskultur så kan vi prata liksom. Så det 

går ju att få stöd på ett helt annat sätt. (Lovisa) 

Här ser vi att det kan bildas nya gemenskaper på företaget, men även att NYKS Facebook-

grupp har gett upphov till nya beteenden för att hitta rätt kontakter, vilket i sin tur kan påverka 

kulturen genom att nya gemenskaper uppstår och därmed nya normer.  

Emma lyfter dessutom att olika typer av roller enklare kan kontakta varandra. Hon säger: ”Då 

har ju personer som sitter på ledningsnivå chans att prata direkt med maskinförare. Alltså 

skapa den bryggan.” (Emma). Emma menar även att det omvända gäller. Här kan vi se att den 

traditionella företagsstrukturen har genom NYKS möjlighet att brytas upp. Tidigare i analysen 

nämns att kvinnor saknar förebilder på högre positioner. I Facebook-gruppen finns möjlighet 

att få kontakt med personer som kan fungera som förebilder. Det ger möjlighet till att 

könsuppdelningen mellan olika positioner kan förändras och vara det som gör genus i enlighet 

Alvessons och Due Billings (2009) beskrivning av hur genus görs i en organisation.  

Mia upplever att det har blivit skillnad i företagen, men är lite tveksam till om förändringen 

verkligen finns i hela organisationen.  

Man ser ju att företag har jämlikhetsutbildningar, man ser att de tar upp frågorna, utifrån 

sett ser man ju det också. Så att ja, det är klart att det har skett en förändring. Sen är ju 

frågan hur mycket förändring det blir i praktiken.  Man har i alla fall en vilja från ledningen 

att göra det, eller så känner man ett krav på att man borde göra det. Svårt att avgöra vilket. 

(Mia) 

Carolin pratar även om att den största skillnaden har skett på ledningsnivå och menar att det 

skiljer sig mellan hur stora skogsbolagen är. Hon säger: ”Jag tror att mindre skogsbolag och 

entreprenörsföretag och sådär inom branschen går nog lite mer under radarn och kan nog 

ducka än så länge.” (Carolin).  

Det finns några praktiska exempel. Nadja beskriver hur de jobbar med kulturen på hennes 

specifika arbetsplats och menar att de årliga mätningarna om arbetsmiljön har blivit bättre. 

Även Mia ger exempel på hur hon börjat ställa om på deras företag, och att NYKS har varit 

med och påverkat där. Hon säger: ”[…] så känner ju jag att vi har ett ansvar att ta de frågorna 

på allvar också. Och det gör man inte om man inte tänker på dem. Och NYKS får mig att 

tänka på de.” (Mia).  

Det lyfts även att det har skett en förändring på utbildningarna. Carolin berättar: ”Så den bild 

jag har fått av hur de har jobbat med det här, är ju väldigt annorlunda från vad vi fick för 

jämställdhetsutbildning när jag gick på skogis.” (Carolin).  
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Att frågor om kön och jämställdhet har börjat lyftas genom NYKS medlemmars engagemang 

är ett sätt att förändra den verklighet som branschen har idag. Att prata om frågan, oavsett 

vilken nivå i organisationen det rör sig om, leder enligt Hirdmans (2001) teori om att språket 

gör genus att bilden av män och kvinnor inom branschen kommer att kunna förändras. 

Alvesson och Due Billing (2009) menar att alla slags organisatoriska processer betraktas som 

bärare av kulturell mening, vilket genom diskussioner och utbildningar gör att de 

könsbestämda idéer som fanns tidigare kan ändras genom dessa utbildande processer. Hur 

personer ser på företag har även förändrats utifrån hur de jobbar med de här frågorna. Carolin 

berättar ”Hur man ser på ett företag har färgats av hur företaget jobbar med sådana här frågor” 

(Carolin), vilket hon menar inte hade samma betydelse innan NYKS. Det skapar en norm hos 

företagen, vilket kan ur Alvesson och Due Billings (2009) perspektiv leda till att nya 

organisationsprinciper skapas och därmed ändras genus.  

5.2.6 Delsammanfattning   

För att sammanfatta den första frågeställningen ser vi att NYKS-medlemmarna visar en 

medvetenhet om att det finns tydliga kulturella föreställningar om både kvinnor och män i 

branschen, vilket sätter den rådande genusordningen. Det får konsekvenser att sticka ut ur 

normen, vilket visar en tydlig bild av hur män och kvinnor ska vara och därmed vad som 

krävs för att passa in i genusordningen. Respondenterna visar att de uppfattar mannen som 

tydlig norm och att normen är en viss typ av maskulinitet som bygger på traditionella 

maskulina värden. De som inte passar in i normen betraktas som underordnade eftersom män 

som inte passar in blir inte lika mycket värda och kvinnor får i stor utsträckning 

administrativa roller lägre ner i organisationshierarkin där de dessutom tillskrivs ha vissa 

egenskaper. Detta är i stora delar de erfarenheter och den bild av genusordningen som NYKS-

medlemmarna beskriver som problematisk och som de arbetar för att förändra.  

Förändringsarbetet som NYKS arbetar med sker genom att på olika sätt sprida deras tolkning 

av genusordningen där män och kvinnor har olika förutsättningar. Förändringen sker från 

gräsrotsnivå där bland annat språket är en viktig del för att både beskriva och ifrågasätta den 

nuvarande genusordningen.  

5.3 Konstruktionen av yrkesidentiteter hos NYKS-nätverkets medlemmar 

I konstruktionen av yrkesidentiteter finns flera aspekter. En aspekt är ökad kunskap hos 

NYKS-nätverkets medlemmar som leder till formandet av nya identiteter. En annan aspekt är 

att medlemmarna i nätverket skapar en intressegemenskap, ett slags systerskap, inom 
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branschen som blir en del av NYKS-medlemmarnas identitet. Slutligen presenteras även hur 

NYKS-medlemmarna skapar en könsidentitet och en identitet som företrädare för NYKS.  

5.3.1 Ökad medvetenhet förändrar yrkesidentiteten  

För konstruktion av yrkesidentiteter har ett ökat medvetande spelat en stor roll. Emma och 

Ylva berättar att de upplever att väldigt få i branschen är pålästa kring genustänket. Nadja är 

inne på samma spår när hon berättar att: ”[…] det ju ingen som gör något medvetet, tror jag. 

Men omedvetet händer det massa saker och det är ofta samma typ av mönster i de 

händelserna” (Nadja). Citatet ger likheter med exemplet Illeris (2014) lyfter med kvinnornas 

befrielserörelse i USA, där medvetandegörandet var en viktig del för att åstadkomma en 

identitetsförändring.  

För att lära sig om genus och öka medvetenheten använder NYKS flera olika medel. Nadja 

berättar:  

Vi styr upp Marsträffen, och vi försöker skriva debattartiklar och ja, du förstår. Det är en 

del i NYKS. Det är liksom styrelsen, arbetet som föreningen bedriver gentemot branschen 

och försöker liksom på ett positivt och normkreativt sätt liksom påverka branschen. Vi har 

sagt att vi ska försöka vara så lite pekpinnar som möjligt, utan snarare liksom ja, positivt.  

Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men det är liksom ett ben i det hela. Men så 

tänker jag såhär att det lokala arbetet, det som varje medlem gör, på individnivå, kanske 

som vi [där jag bor]. Vi har ju setts ganska många gånger nu i nätverksträffar. (Nadja)  

Den kunskap och ökad medvetenhet som NYKS försöker sprida kan förstås utifrån Illeris 

(2014) identitetsbegrepp. Det blir en mental förändring som kan ses som transformativt 

lärande därmed leda till en förändrad identitet. Flertalet av respondenterna berättar att de fått 

en större medvetenhet och insikt efter att NYKS bildats. Till exempel Mia säger ” Så jag 

tycker att jag fått en klarare syn på saker och ting” (Mia), vilket gör att en slutsats som går att 

dra utifrån Illeris (2014) perspektiv är att det sker ett transformativt lärande som leder till en 

identitetsförändring hos NYKS medlemmar.  

Ett sätt att sprida kunskap och öka medvetenheten är genom fysiska träffar.  Dels de lokala 

träffarna som flera respondenter berättar om och som har innefattat allt ifrån luncher till 

”afterwork” och nu under covid-19 även lunch-träffar via nätet. Marsträffarna blir också ett 

tillfälle att ge ut information. Mia berättar till exempel om ett pass under en Marsträff där 

deltagarna lärt sig hur reklam vinklas på olika sätt, där praktiska exempel från skogsbranschen 

lyftes upp.  

Heidi nämner att det pratas mer om situationen i branschen. Både att fler personer pratar om 

det, men även att det är andra personer som pratar om det idag. Till och med de som tidigare 

inte vågat prata om det. Att det pratas om NYKS vid möten med andra personer bidrar till 
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medvetandegörande. Mia berättar: ”Jag pratar om det. Med kollegor och bekanta som en 

positiva del. Och pratar om de negativa delarna för man kanske får upp ögonen för saker som 

man inte har sett.” (Mia). I citatet kan utläsas att Mia har en större medvetenhet idag. En 

medvetenhet som kan ses ha skett via transformativt lärande som leder till en förändrad 

identitet. Medvetenheten ger NYKS-medlemmarna ett språk för att tala om sina historiska 

erfarenheter likväl om det nutida sakernas tillstånd, vilket i sin tur sprider kunskap och 

medvetande.  

Det finns även ett stort digitalt engagemang för att sprida kunskap och öka medvetenheten. I 

Facebook-gruppen delas frågor och funderingar där medlemmar hjälps åt att besvara och 

diskutera olika frågor. Flera svar från respondenterna liknar Nadjas svar nedan:  

Ja, men det här i gruppen att folks skriver att ”Jag har varit med om det här” eller ”jag ska 

göra det här, är det någon som har något tips?” och så kommer det liksom en radda med 

tips och inlägg, det är väldigt positiv liksom atmosfär i gruppen, och det, det gillar jag. 

(Nadja) 

Nadja nämner dessutom att de digitala samtalen har utökats och sträcker sig bortom 

Facebook-gruppen. Hon säger ”Ja, men att folk har egna Messenger-trådar där det pågår en 

del olika saker och så vidare.” (Nadja) och berättar om en Messenger-chatt hon själv är 

medlem i. Heidi beskriver nätverket som en verktygslåda där ett informationsutbyte sker och 

Ylva visar att det finns hjälp att få digitalt genom att säga: ”Det har ju funnits ett par tillfällen 

då något har skrivit en debattartikel och bett om hjälp med att skriva texten. Och det tror jag 

gör att fler skriver. Att man känner att det finns någon att skriva för.” (Ylva). Citatet tyder på 

att det finns en ökad medvetenhet hos de som vill skriva, men även att det finns ett intresse av 

att läsa den här sortens artiklar. De digitala kanalerna kan ses som ytterligare tillvägagångssätt 

genom vilka NYKS medlemmar sprider en medvetenhet vilket leder till transformativt 

lärande. Hur det transformativa lärandet kan leda till en identitetsförändring kommer jag gå in 

på i nedanstående analysavsnitt.  

5.3.2 Systerskapet som ger stöttning   

Respondenterna lyfter upp att det är en fördel att vara fler kvinnor i olika sammanhang, vilket 

av vissa respondenter ses som ett systerskap. Nadja säger: ”Jag tycker systerskapet är så himla 

starkt idag. Och på nåt sätt efter NYKS har det blivit ännu starkare.” (Nadja). Att se sig själv 

som en grupp, en del av ett systerskap, gör att ens självbild omvärderas och enligt Illeris 

(2014) ändras därmed ens identitet i och med att det sker ett transformativt lärande om sin 

grupptillhörighet. Systerskapet kan även ses som en kollektiv yrkesidentitet enligt Thunborgs 

(1999) identitetsbegrepp.  
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Att NYKS medlemmar konstruerar en annan yrkesidentitet märks i jämförelse med hur 

stämningen var tidigare inom branschen. Flera av respondenterna berättar att det fanns en 

upplevd konkurrens mellan kvinnor. Jenny berättar:  

Det gamla sättet att se på saker att skapa strukturer där kvinnor konkurrerar med varandra 

istället för att konkurrera med männen, jag tror att NYKS är en del av lösningen där. Vi har 

ju ett problem i branschen, eller det finns väl i alla branschen, kvinnor som är födda i 60-

talet som finns i branschen är födda in i den strukturen. (Jenny) 

Nadja menar att denna struktur är inget som hon upplever idag eftersom medvetenheten har 

ökat. Att konkurrensen är borta och istället blivit till ett stöttande systerskap märks på hur 

respondenterna ger beröm och lyfter varandra i de enskilda intervjuerna. Till exempel Mia 

avslutar med att säga ”Jag tycker de gör ett grymt arbete! De är jättestarka tjejer som sitter 

och jobbar med det här.” (Mia). Den här stöttningen gör att individen får bekräftelse på den 

självuppfattning hen har, att den stämmer mot omgivningen, vilket enligt Illeris (2014) 

identitetsbegrepp kan ses som en del av förändringsprocessen för en individs identitet.   

Tre av respondenterna är inne på att systerskapet bildar en trygghet för medlemmarna att lyfta 

frågor och stötta varandra. Till exempel Jenny berättar: ”För mig skapar det känslan av att jag 

kan vända mig till NYKS med en fråga och det finns andra som delar erfarenheten som kan ge 

perspektiv och själv har upplevt saker. Alla behöver inte gå på alla minor själv.” (Jenny). 

Baserat på att systerskapet bildas i gruppen av medlemmar kan Jennys citat visa att 

systerskapet enligt Thunborg (1999) är en kollektiv yrkesidentitet.  

Systerskapet kan även ses baseras utifrån könet kvinna. Alvesson och Due Billing (2009) 

menar att för människor som befinner sig i starkt könsstereotypa sfärer, som till exempel 

skogsbranschen, får könet en helt annan styrande kraft, vilket här kan ses i skapandet av 

systerskapet. Eftersom skapandet av ett systerskap är baserad utifrån könet kvinna blir det en 

styrande kraft i identitetskonstruktioner hos de som ingår i systerskapet. Med andra ord skapar 

NYKS-medlemmarna sig en ny typ av könsbaserad identitet. Det finns även andra sätt som 

visar på hur medlemmarna bygger sin identitet baserat på just könet kvinna, vilket jag 

kommer analysera närmare i nedanstående avsnitt.  

5.3.3 Identitet som kvinna i sin yrkesroll  

I den maskulint dominerade kulturen kan det enligt respondenterna ibland vara svårt att passa 

in som kvinna. Bland respondenternas svar kan dock utläsas att man ibland kan få ses som 

just kvinna och få inneha sitt kön som en del av sin identitet. Som Alvesson och Due Billing 

(2009) skriver konstrueras identitet i sociala interaktioner, och i följande exempel kan vi se 

hur ”kvinna” blir en del av ens identitet utifrån omgivningens agerande.  
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Lovisa berättar: ”Folk tycker det är roligt att det kommer in en kvinna, framförallt en ung 

kvinna och vill lära sig saker.” (Lovisa). Vid rekryteringar idag menar Carolin att det kan vara 

en fördel att vara kvinna genom att säga:  

Kommer man och det ska tillsättas ett uppdrag och det är fem män och en kvinna, då 

sticker man ju ut på nåt sätt. Då har man ju kanske lättare att synas och visa sina kvalitéer 

än man har många homogena personer i övrigt i gruppen som det ska väljas från. (Carolin)  

Alternativt blir personer i omgivningen tveksamma till ens kompetens enligt en alternativ bild 

som målas upp av bland annat Emma som citerar en tänkt mässbesökare: ”’Trevligt att du är 

tjej, men jag vet inte om du kan någonting’” (Emma). Vilket liknar det som Ylva lyfter i sin 

intervju om att man som kvinna behöver bevisa sina kunskaper. Sara nämner ett exempel där 

kvinnor blir kompetenstestade:  

De flesta mötena går bra, men de jag pratat med och som jobbar som virkesköpare och är 

kvinnor har ändå upplevt att man går igenom någon slags test.  Så kollar markägaren i 

skogsbruksplanen och så blir man testad. Och kanske lite mer när man är kvinna. Att man 

liksom ska bevisa sin kompetens på ett annat sätt. Och det tycker jag väl också att jag 

upplevt. (Sara)  

Detta sätt att testa kvinnors kompetens skapar enligt Hirdman (2001) den verklighet vi lever i, 

vilket i sin tur konstruerar hur könet kvinna ska vara. Dels förväntar sig folk att en kvinna inte 

kan något, dels tvingar det kvinnor att läsa på extra mycket för att motbevisa det. Enligt Illeris 

(2014) förändras identiteten i förhållande till omvärlden, vilket här skapar en identitet som 

extra påläst för att inte anses som mindre kompetent. 

Ylva menar att ”[…] där man ibland måste sätta ner foten och tänka för sig själv att jag har 

faktiskt rätt att vara här, fast jag är den jag är.” vilket visar på att som kvinna måste man själv 

ibland acceptera sin identitet för att den ska få möjlighet att inneha den, och ändra sitt sätt att 

tänka kring sitt kön.  

En av respondenterna menar att vi ibland borde ändra vissa aktiviteter snarare än att ändra 

målgruppen för aktiviteterna. Mia säger: ”Men någonstans börjar jag ifrågasätta om vi ska 

göra så mycket saker riktade mot gruppen kvinnor. Vi kanske bara ska rikta oss mot gruppen, 

i det här fallet var det skogsägare. Införa något och se till att alla blir inkluderande istället.” 

(Mia). På så vis skulle identiteten som kvinna inte uppmärksammas lika mycket som idag då 

det finns ”kvinnoaktiviteter” vilka enbart riktar sig till kvinnor. Att ha vissa typer av 

aktiviteter för män respektive kvinnor stärker könssymboliken vilket Alvesson och Due 

Billing (2009) menar påverkar våra identiteter, i det här fallet våra könsidentiteter. Genom att 

ändra aktiviteterna som Mia pratar om skulle könsidentiteten troligen bli en mindre del av vår 

yrkesidentitet.  
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Utifrån respondenternas berättelser kan vi se hur betydelsen av ordet kvinna har vinklats till 

att ses som något positivt av NYKS-nätverkets medlemmar, vilket gjort det till en del av deras 

yrkesidentitet. NYKS-nätverket riktar sig formellt till både kvinnor och icke-binära, där ett 

citat från Lovisa kan ge svar på hur en identitet som icke-binär även kommer vara möjlig i 

och med NYKS arbete med jämställdhet: ”Och vårat standardsvar där från NYKS är väl att 

om man börjar jobba med jämställdhet, då kommer övriga diskrimineringsgrunder också 

gynnas och det tror jag verkligen är sant.” (Lovisa).  

 

5.3.4 Att vara en NYKS-företrädare   

Det finns ytterligare en aspekt som påverkar hur NYKS-nätverkets medlemmar bygger sin 

yrkesidentitet. Nadja berättar om varför hon engagerar sig:  

Jo, men på nåt vis så känner jag såhär att för mig är det viktigt att bidra till en bättre värld 

och för mig är en bättre värld att den är jämställd. Och tidigare har det varit ganska 

kontroversiellt att vara liksom en jämställdhetsambassadör. (Nadja) 

En analys som går att göra utifrån ovanstående citat är att utifrån en ökad medvetenhet har det 

skapats en norm där det är okej att engagera sig i de här frågorna. I interaktionen med 

medlemmarna i nätverket har det blivit norm att stå upp för de här frågorna. Illeris (2014) 

menar att identitet täcker tranformativt lärande i både den mentala och den samhälleliga 

kontexten. Ovan kan vi se att Nadja själv vill jobba med frågorna vilket är en mental 

förändring, men det finns i intervjun med Nadja även en diskussion om hur samhället i sig är 

uppbyggt, vilket gör att även den samhälleliga kontexten är inkluderad. Även andra 

respondenter pratar om skogsbranschen i förhållande till resten av samhället, vilket gör att den 

samhälleliga kontexten som Illeris (2014) nämner blir en del av den pedagogiska processen 

för respondenternas identitetsförändring. 

Det finns även en skillnad före och efter NYKS. Flera av respondenterna säger att grundarna 

till Slutavverkat var rädda för att träda fram med namn. Det diskuterades även ifall ett öppet 

brev skulle skrivas under med namn eller inte. Jenny menar att idag ses ens engagemang som 

en merit. Däremot är det inte alltid positivt. Jenny lägger till att:  

Nu har jag på något sätt blivit en ofrivillig ledarperson i de här frågorna. […] Så ingen 

vågar någonsin säga någonting negativt om jämställdhet till mig. Snarare att man väntar på 

vad jag ska säga för att man ska kunna hålla med. (Jenny) 

Situationen kan analyseras utifrån det som Alvesson och Due Billing (2009) skriver om 

identitet. Identiteterna förknippas med värderingar, innebörder och handlingslogiker. Här ser 

vi hur andra har satt värderingar och innebörder på Jenny, vilket gör att det blir en del av 

hennes identitet. Ylva berättar likt Jenny om förändring av identitet i och med NYKS-
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nätverket. Hon säger ”Nu är man inte den där galna feministen längre, utan nu är man en del 

av ett sammanhang.” (Ylva), vilket visar på det Illeris (2014) skriver om att det skett en 

förändring i självuppfattningen i förhållande till omvärlden och kan därmed ses som 

transformativt lärande och en del av processen för en identitetsförändring.  

Ylva lyfter även att NYKS bidar till en identitet som grupp. Hon säger att: ”Jag tror också att 

en viktig punkt är att det finns en organisation att kontakta för journalister. Det finns ett 

språkrör för frågorna.” (Ylva). Ylva berättar vidare att hon menar att det nu finns en röst som 

kommer från kvinnorna själva och inte från forskare eller någon person som ansetts vara 

”gurun för jämställdhet”. Här blir NYKS i sig en kontext, där medlemmar som engagerar sig 

kan säga sig vara en del av nätverket, och därmed fungera som företrädare för resten av 

medlemmarna. Personernas roll som NYKS-företrädare blir en del av deras identitet.    

Att få stöttning i sitt engagemang spelar roll för att NYKS-företrädare ska bli en tydlig del av 

medlemmarnas identitet. Carolin berättar att stödet från sin chef underlättar engagemanget, 

vilket även gjort att Carolin får engagera sig på arbetstid och därmed blir engagemanget en 

del av företagets jämställdhetsstrategi. I och med att jämställdhetsarbetet går in under 

arbetstid blir det en tydlig yrkesidentitet där de här frågorna är något som företaget aktivt 

jobbar med. Heidi berättar att jämställdhetsfrågorna kan skapa engagemang, trots att frågorna 

inte är lika aktuella hos hennes nuvarande arbetsgivare som hos den förra. Heidi säger: ”på 

det rent personliga planet så fick jag en liten skjuts igen.” (Heidi). Ylva är inne på samma spår 

och säger: ”Jag tror att alla de tjejer eller kvinnor inom branschen som känt att det varit ett 

problem fått en väldig skjuss i ryggen, har fått ett mycket, mycket större självförtroende och 

känner att de är sedda och hörda.” (Ylva). Ylvas citat kan tillsammans med det Heidi berättar 

tolkas som att NYKS har gett ett socialt sammanhang som enligt Alvesson och Due Billing 

(2009) bidrar till att skapa en identitet. Utifrån Illeris (2014) identitetsbegrepp kan det tolkas 

att personer som engagerar sig har ändrat sin självuppfattning och nu ser sig själva i 

förhållande till NYKS som kontext. Det kan tolkas som att det skett ett transformativt lärande, 

vilket gör att det blir en del av deras identitetsförändring att vara en del av och företräda 

NYKS.  

5.3.5 Delsammanfattning   

Sammanfattningsvis ser vi att NYKS-nätverkets medlemmar förändrar sin yrkesidentitet efter 

att ha blivit medvetna om strukturer och fått nya kunskapar både genom fysiska och digitala 

träffar vilka resulterat i ett transformativt lärande. Medvetenheten ger dem ett språk för att tala 
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om sina historiska erfarenheter likväl om det nutida sakernas tillstånd. Nätverkets medlemmar 

stöttar varandra i något som kan ses som ett systerskap, vilket blir en del av medlemmarnas 

identitet. Nätverket omformulerar även hur man kan vara som kvinna, vilket tillsammans med 

systerskapsidentiteten gör att NYKS-medlemmarnas yrkesidentitet blivit en könsidentitet. 

Medlemskapet i NYKS blir även en kontext vilken skapar en identitet som NYKS-företrädare.   



44 

 

6. Diskussion  
Syftet med följande uppsats var att undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att förändra 

den maskulint kodade yrkeskulturen inom skogsbranschen. För att uppnå syftet har uppsatsen 

utgått ifrån två frågeställningar. Frågeställningarna som undersökts handlar om vilka upplevda 

kulturella föreställningar om yrkeskulturens genusordning inom skogsbranschen NYKS 

försöker förändra samt vilka yrkesidentiteter NYKS-nätverkets medlemmar konstruerar.  

De slutsatser som kan dras gällande den första frågeställningen är att NYKS-medlemmarnas 

uppfattningar av yrkeskulturen visar att det finns tydliga kulturella föreställningar om både 

kvinnor och män i branschen, vilket sätter den rådande genusordningen. Den rådande 

genusordningen syns bland annat på att det får konsekvenser att sticka ut ur normen. 

Respondenterna visar att de uppfattar mannen som tydlig norm och att normen är en viss typ 

av maskulinitet som bygger på traditionella maskulina värden. De som inte passar in i normen 

betraktas som underordnade eftersom män som inte passar in blir inte lika mycket värda och 

kvinnor får i stor utsträckning administrativa roller lägre ner i organisationshierarkin där de 

dessutom tillskrivs ha vissa egenskaper. 

Sett ur NYKS medlemmarnas perspektiv uppfattas skogsbranschen som maskulint dominerad 

med en reproducerande genusordning som gynnar den normbärande mannen, vilket det även 

finns i andra yrken och yrkeskulturer (Andersson, 2003; Granér, 2004; Nehls, 2003). Efter att 

NYKS har bildats har dess medlemmar börjat arbeta med att yrkeskulturens genusordning ska 

förändrats. Medlemmarna har en medvetenhet om att det finns en ojämlikhet mellan könen, 

och pådriver därmed en förändring. Förändringen sker från gräsrotsnivå där bland annat 

språket är en viktig del för att både beskriva och ifrågasätta den nuvarande genusordningen. 

NYKS medlemmarna har ifrågasatt genusordningen genom Slutavverkat och 

kalenderexemplet. På organisationsnivå har NYKS gett förutsättningar för organisationer att 

förändras på flera olika nivåer där bland annat Facebook-gruppen blir en viktig plattform för 

skapande av nya gemenskaper. Robertsson (2003) som studerat vården nämner att kvinnor är 

medvetna om genusordningen och de har utifrån denna upplevda underordning bildat nätverk 

i försök att förändra situationen, vilket är en utgångspunkt i den här uppsatsen. Albinsson och 

Arnesson (2000) skriver om att kvinnor skapar strategier för att skapa förändring. NYKS-

medlemmarnas strategi kan anses vara att organisera sig som en intresseförening efter 

Slutavverkat för att uppnå en större förändringseffekt på branschen. Mina resultat visar att 

kvinnorna, oavsett position i organisationen, upplever att de bidrar till en förändring av 

genusordningen, vilket motsäger både Robertssons (2003) och Albinsson och Arnessons 
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(2000) resultat att kvinnans position i hierarkin är betydande för påverkan på genusordningen. 

Enligt Abrahamssons (2009) slutsatser behövs kunskap och medvetenhet för att få till en 

förändring inom en organisation, vilket denna uppsats har visat att NYKS medlemmar bidrar 

och har bidragit till inom skogsbranschen. Här bidrar resultaten i min uppsats till ny kunskap 

som fokuserar på förändringsprocessen av yrkeskulturens genusordning i hur nätverkets 

medlemmar genom sin organisering påverkar från gräsrotsnivå. 

Slutsatserna av uppsatsens andra frågeställning ger svar på hur NYKS-nätverkets medlemmar 

förändrar sin yrkesidentitet efter att ha blivit medvetna om strukturer och fått nya kunskapar 

både genom fysiska och digitala träffar som resulterat i ett transformativt lärande. 

Medvetenheten ger dem ett språk för att tala om sina historiska erfarenheter likväl om det 

nutida sakernas tillstånd. Nätverkets medlemmar stöttar varandra i något som kan ses som ett 

systerskap, vilket blir en del av medlemmarnas identitet. Nätverket omformulerar även hur 

man kan vara som kvinna, vilket tillsammans med systerskapsidentiteten gör att NYKS-

medlemmarnas yrkesidentitet blivit en könsidentitet. Medlemskapet i NYKS blir även en 

kontext vilken skapar en identitet som NYKS-företrädare.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att denna uppsats bidrar till ny kunskap genom att ha 

studerat hur ett nätverk försöker förändra en yrkeskultur och dess genusordning samt skapa en 

medvetenhet hos individer som i sin tur hjälper till att utveckla yrkesidentiteten hos nätverkets 

medlemmar. På området reformrörelser och hur de arbetar för att förändra yrkeskulturer finns 

ett större teoretiskt bidrag eftersom sådana praktiker sällan har studerats som en pedagogisk 

process. Framförallt inte i förhållande till individer som är medlemmar av ett branschtäckande 

nätverk och som utifrån det jobbar med att skapa medvetenhet inom deras hjärtefrågor i 

branschen.  

6.1 Fortsatt forskning  

Som forskningsläget indikerar finns mycket tidigare forskning om hur yrkeskulturens 

genusordning reproduceras. Mer forskning behövs gällande hur genusordningar ifrågasätts 

och förändras. Ett sätt att se hur en genusordning kan förändras är att likt Brandth och 

Haugens (1998) genomföra en studie där man jämför NYKS påverkan på branschen över en 

längre tid. Antingen via en diskursanalys som Brandth och Haugen (1998) har gjort, eller att 

återigen genomföra en studie i likhet med denna men med andra infallsvinklar likt det 

Abrahamsson (2009) har gjort och därmed få ut ny kunskap om hur yrkesidentiteter utvecklas 

över tid och hur ett medvetandegörande nätverk kan påverka en yrkeskultur.  
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För att se hur genusordningar i yrkeskulturer blir ifrågasatta kan en observationsstudie på en 

arbetsplats vara ett förslag till vidare forskning. Genom observationer skulle informella 

strategier mot den uppbyggda genusordningen kunna studeras och ge kunskap om hur 

informellt motstånd mot genusordningar går till.  

Ett annat alternativ vore att fokusera mer på män. Till exempel att via en intervjustudie 

undersöka hur olika typer av maskulinitet uppträder hos de yrkesverksamma männen och hur 

detta påverkar yrkeskulturen. Avslutningsvis kan konstateras att det finns ytterligare 

fördjupningsområden kring ifrågasättande och förändring av yrkeskulturer, där denna uppsats 

har varit en början i att ge ny kunskap i ämnet, men det går forska vidare inom området.  
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Bilaga 1: Information om uppsatsen   
 

Hej  

Jag har nu utvecklat min forskningsplan och hur jag ska gå vidare med min uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att påverka 

yrkeskulturen inom skogsbranschen. 

 

Min tanke är att genomföra intervjuer, cirka tio stycken, med medlemmar som jobbar aktivt 

inom nätverket. Dessa kan vara geografiskt utspridda, men gärna med utgångpunkt i 

Mellansverige. Intervjuerna kan göras via ett fysiskt möte eller digitalt. 

Det är frivillig att ställa upp i undersökningen och man kan avbryta sin medverkan utan 

särskild anledning. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges och i den mån 

namn förekommer, ändras dessa för att minimera risken för att någon ska kunna lista ut vem 

det är som deltagit i studien. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt. Viktigt att understryka är att 

fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna 

analysen av samtliga intervjuer. Intervjusvaren kommer enbart användas till denna uppsats. 

Undersökningens resultat kommer att redovisas i en examensuppsats, diskuteras på seminarier 

samt publiceras i universitets uppsatsdatabas DIVA. 

Min handledare till uppsatsen heter Anne Berg och är Filosofi Doktor och universitetslektor 

vid institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet 

Kontakt med Anne är möjligt via mail på mailadress.   

Mvh  

Agnes Svedberg  

Telefon  

Mailadress 
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Bilaga 2: Instruktioner om Skype-intervju  

 

Instruktioner för intervju  
Längst ner i följande dokument finns en länk. Klicka på länken, alternativt kopiera länken och 

klistra in den i din webbläsare.  

 

Via länken kommer du till en sida som ser ut som på bilden nedan. Sidan kommer fråga dig 

om du vill göra intervjun via Skype. Har du Skype sedan tidigare klickar du ”Öppna Skype” 

annars väljer du ”Avbryt” och klickar sedan på texten ”Join as guest” som är inringat i rött 

på bilden nedan.  
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Skriv in ett namn på raden ”Enter your name” och klicka sedan på ”Join”  

 

Nu kommer en sida likt bilden nedan. Här behöver du aktivera webbkameran och mikrofonen. 

Det gör du genom att klicka på de inringade knapparna. Du kan behöva tillåta att webbläsaren 

får åtkomst till dessa, i så fall dyker en ruta upp som frågar om det, acceptera det då. Tryck 

därefter på ”Join call” 

 

 

 

 

Krånglar något?  

Ring via telefon till Agnes på: telefonnummer 

 

 

Länk:  
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Bilaga 3: Information om samtycke  
 

Information om samtycke 

Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Student: Agnes Svedberg  

Kontakt:  

Telefon  

Mailadress 

Handledare: Anne Berg, FD och universitetslektor i pedagogik EDU, Uppsala universitet 

Kontakt: mailadress 

                 

 

Till berörda deltagare 

Projekt 

Arbetet är en så kallad C-uppsats inom ämnet pedagogik. Det övergripande syftet är att 

undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att förändra yrkeskulturen inom skogsbranschen. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda 

individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Det är frivillig att ställa upp i undersökningen och man kan avbryta sin medverkan utan 

särskild anledning. Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt 

redovisas på seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga 

enskilda personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa för att 

minimera risken för att någon ska kunna lista ut att det är just du som deltagit i studien. Alla 

personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att 

hanteras konfidentiellt. När studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer den 

insamlade informationen (intervjuinspelningar/video o.dyl.) att förstöras snarast.  

 

Materialet kommer endast användas i denna uppsats.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja 

att avbryta sin medverkan. 

  



54 

 

Bilaga 4: Intervjuguide  
 

Information före intervjun:  

Fungerar ljud och bild?  

Inspelning  

Information om samtycke  

Syfte:  

Det övergripande syftet är att undersöka hur NYKS-nätverket arbetar med att förändra 

yrkeskulturen inom skogsbranschen. Utifrån det jag har gjort frågorna.  

Kontextuella frågor  

• Hur länge har du arbetat inom branschen / på denna arbetsplats?  

• Beskriv din utbildning och de erfarenheter du har av skogsbranschen / hur hamnade du inom 

skogsbranschen?  

• Har du någon annan erfarenhet av arbetslivet än inom skogsbranschen?  

Organisation  

• Hur är din arbetsplats uppbyggd? Din position i organisationen?  

• Arbetets organisering / Hur planerar du/andra ditt/sitt arbete?   

• Könsfördelning på arbetsplatsen? Märks det att det påverkar? Hur?  

• Hur är arbetsklimatet arbetsplatsen?  

Genus  

• Betydelsen av att vara kvinna respektive man inom organisationen  

• Förhållandet mellan kvinnor och män inom branschen?  

  Före/efter NYKS?  

• Vilka problem upplever du finns inom skogsbranschen när det kommer till sådant som rör 

jämställdhet?  

 

NYKS  

• Hur kom du i kontakt med NYKS?  

• Varför valde du att gå med i NYKS?  

• Vad har du gjort inom NYKS? (konkreta exempel?)  

  Du säger att…..berätta lite mer om det. 

  Vad menar du när du säger……?  

  Du sa att…..hur kommer det sig?  

  Bakgrunden till exemplet  

  Hur reagerade du/andra när…?  

  Hur hanterade du situationen?  

• Skillnad före/efter ditt medlemskap i NYKS?  

• Vad har du lärt dig genom NYKS- nätverket? 

• Hur stöttar ni varandra inom NYKS?  

• Vilken reaktion får du av andra utanför nätverket?  

Något mer?  

TACK!  

Info om publikation om uppsatsen   


