
 
 
 
 
 
 
 

 

”VÄLDIGT MYCKET 

TESTOSTERON” 

En kvalitativ studie om hur 
genusordningar tar sig uttryck, 
legitimeras och reproduceras på 
en traditionellt mansdominerad 

utbildning 

 
 

Emma Holappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Vt 2017 

          Handledare: Charlott Nyman 



Abstract 

I denna studie undersökts hur genusordningar tar sig uttryck, legitimeras och reproduceras på 

en traditionellt mansdominerad utbildning. Det debatteras intensivt kring genus och 

jämställdhet i Sverige idag. Detsamma gäller genus och jämställdhet i arbetslivet och inom 

organisationer. Materialet till denna studie utgörs av intervjuer med fyra kvinnor som studerar 

på en mansdominerad utbildning. Intervjuerna har analyserats med ett tematiskt 

tillvägagångssätt samt med olika genus- och organisationsteorier. Resultatet visar att det finns 

tydliga genusordningar på denna utbildning och att det främst är kvinnor som drabbas 

negativt av detta. Från lärarhåll visar sig detta mest genom traditionella, förutfattade meningar 

om studenterna medan det mellan studenter kan förekomma öppen sexism, nedvärderande 

behandling och kränkningar. Resultatet antyder att dessa genusordningar även finns inom de 

yrken som studenterna ofta börjar arbeta inom efter avslutad utbildning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 2 

1.2 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

2 Tidigare forskning .................................................................................................................... 4 

2.1 Genusordningar och könsstrukturer inom organisationer............................................................ 4 

2.1.1 Maktstrukturer ....................................................................................................................... 4 

2.1.2 Könssegregering ..................................................................................................................... 5 

2.2 Mansdominerade yrken ................................................................................................................ 6 

2.2.1 Manlig överordning ................................................................................................................ 7 

2.2.2 Sexism ..................................................................................................................................... 8 

2.3 Genus och jämställdhet inom skogssektorn .................................................................................. 9 

3 Teoretiskt ramverk ................................................................................................................ 12 

3.1 Konstruktioner av kön ................................................................................................................. 12 

3.2 Genussystem ............................................................................................................................... 13 

3.3 Hegemonisk maskulinitet ............................................................................................................ 14 

3.4 Homosocialitet ............................................................................................................................ 15 

3.5 Ojämlikhetsregimer i organisationer ........................................................................................... 16 

4 Metod .................................................................................................................................... 17 

4.1 Forskningsmetod och angreppssätt ............................................................................................ 17 

4.2 Urval och datainsamling .............................................................................................................. 17 

4.3 Forskningsetiska principer ........................................................................................................... 19 

4.4 Bearbetning av datamaterial ....................................................................................................... 20 

5 Analys och resultat ................................................................................................................ 22 

5.1 Manligt som norm ....................................................................................................................... 23 

5.2 Machokultur ................................................................................................................................ 25 

5.3 Utrymme ..................................................................................................................................... 28 

5.4 Dåligt diskussionsklimat .............................................................................................................. 31 

6 Diskussion och slutsats .......................................................................................................... 36 

7 Framtida forskning ................................................................................................................ 38 

Referenser ................................................................................................................................ 39 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 42 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................... 45 

 
 
 



 

 1 

1 Inledning 
I Sverige är debatten gällande jämställdhet i arbetslivet väldigt aktuell. Det diskuteras om 

kvotering av kvinnor till olika yrken och chefspositioner för att öka jämställdheten på 

arbetsmarknaden. Vi har även diskrimineringslagen som förhindrar möjligheterna för 

arbetsgivare att diskriminera bland annat arbetstagare, någon som gör en förfrågan om arbete 

eller någon som söker arbete (DL 2 kap 1 §). Trots detta finns det i Sverige många yrken som 

är maskulint respektive feminint kodade och yrken med väldigt ojämnt könsfördelning. Enligt 

SOU (2004) brukar Sverige klassas som ett av de länder med mest könssegregerad 

arbetsmarknad i världen.  

 

Ett yrke eller ett arbetsområde där antalet män eller kvinnor överstiger 60 procent brukar 

klassificeras som könssegregerat (SOU, 2004). År 2014 låg den genomsnittliga nivån av 

könssegregerade yrken europeiska länder på 49 procent. I Sverige låg nivån lite högre än 

genomsnittet, 53 procent. Den yrkesmässiga könssegregeringen i Sverige minskade en del 

från år 2000 till 2014, även i mätningar som tar hänsyn till förändringar i yrkesstrukturen. 

Andelen yrken som är starkt mansdominerade, där det arbetar mindre än 20 procent kvinnor 

har minskat under de senaste åren. Mansdominerade yrken där det arbetar mellan 20 till 39,9 

procent kvinnor har dock ökat sedan år 2000. Vidare har könsintegregerade yrken, där det 

arbetar mellan 40 till 59,9 procent kvinnor, också ökat sedan år 2000. I kvinnodominerade 

yrken var förändringen väldigt liten under dessa tio år (SOU, 2014). Utifrån denna statistik 

kan man dra slutsatsen att könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden minskar mer 

och mer men att det går långsamt och att det fortfarande är en lång väg kvar innan det är jämn 

könsfördelning. 

 

Ett av de yrkesområden som klassas som könssegregerade i Sverige är skogsbranschen. 2015 

var det cirka 18 procent kvinnor och 82 procent män som arbetade som specialister eller 

rådgivare inom skogsbruk, alltså arbeten som kräver en eftergymnasial utbildning (SCB, 

2017). Då skogssektorn omfattar en så pass stor yrkesgrupp i Sverige och då det fortfarande, 

trots en viss ökning av andel kvinnor under de senaste åren, är ojämn könsfördelning så är det 

intressant att undersöka hur denna könssegregering kan ta sig uttryck och hur kvinnor kan 

uppleva att vara underrepresenterade. Könssegregering i arbetslivet hänger ihop med 
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könssegregering inom utbildningar, vilket är fokus i denna studie. Med kön menas i denna 

uppsats det kön som individen själv anser sig tillhöra. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur genusordningar tar sig uttryck, legitimeras 

och reproduceras på en traditionellt mansdominerad utbildning. Utifrån detta syfte bildades 

dessa frågeställningar:  

• Hur upplever kvinnliga studenter dessa genusordningar respektive att vara i minoritet 

på utbildningen?  

• Hur diskuteras jämställdhet och genus på utbildningen?  

• Hur bemöts ett eventuellt problematiserande av den nuvarande situationen?  

 

1.2 Bakgrund 

Det svenska samhället är inte jämställd än men strävar efter att vara det. Detta involverar även 

organisationer, företag och arbetsplatser. Jämställdhetsintegrering är en strategi som används 

för att genomföra jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsintegrering ärt ett sätt att planera 

arbetet i en organisation så att alla beslut tar hänsyn till hur de påverkar maktrelationen 

mellan män och kvinnor (Regeringen, 2016). Alla organisationer bör arbeta aktivt med 

jämställdhet och enligt SOU (2004) menar tre av fyra organisationer i Sverige att de arbetar 

för mångfald och jämställdhet. Trots detta, och trots att kvinnor och män förvärvsarbetar i 

ungefär samma utsträckning i Sverige, är en stor del av svensk arbetsmarknad väldigt 

könssegregerad. Kvinnor har ofta svårt att bryta sig in i traditionellt mansdominerade sektorer 

och även inom organisationer där det är en jämnare könsfördelning så tenderar män och 

kvinnor att ha olika arbetsuppgifter.  

 

En av de yrkesgrupper som klassas som könssegregerade i Sverige är skogssektorn. 2015 var 

det cirka 18 procent kvinnor och 82 procent män som arbetade som specialister eller rådgivare 

inom skogsbruk, alltså arbeten som kräver en eftergymnasial utbildning (SCB, 2017). Av de 

som utbildade sig inom en skogsbruksvetenskaplig utbildning samma år var det cirka 22 

procent kvinnor och 78 procent män (SCB, 2015). Andelen kvinnor verkar alltså öka, och år 

2030 beräknas en av fyra, 25 procent, med skogsvetenskaplig utbildning vara kvinnor (SCB, 

2010). Detta visar att skogsindustrin följer samma mönster med en ökande andel kvinnor som 

övriga mansdominerade utbildningar. Tidigare var det värnpliktskrav för att kunna bli antagen 
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till exempelvis jägmästarprogrammet som är en skogsrelaterad utbildning, och den första 

kvinna som 1962 antogs till utbildningen blev det efter att hon sökt och beviljats dispens från 

detta krav (Dolling & Wickman, 2015). Det är alltså en del som har förändrats och förändras 

just nu, men det är en lång väg kvar innan skogsrelaterade utbildningar och branschen har en 

jämn könsfördelning. 

 

Att vissa yrken är könssegregerade beror oftast, om inte alltid, på de normer som råder inom 

organisationen eller branschen i fråga (SOU, 2014). Det är olagligt för en arbetsgivare att 

diskriminera arbetstagare och arbetssökande på grunderna kön, könsöverskridandeidentitet 

eller uttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder och ålder (DL 1 kap 1 §). 

Arbetsgivare ska även inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att 

aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning (DL 2 kap 3 §). Trots detta kan normer och strukturer 

uppstå och att män och kvinnor antingen anställs till olika yrken men även att de söker sig till 

olika organisationer beroende på om arbetsplatsen är maskulint eller feminint kodad 

(Wittbom, 2009). Skogsbranschen är en maskulint kodad bransch.  

 

2011 startades ett projekt med stöd av delegationen för jämställdhet i högskolan på Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU. Projektet handlade om att förankra arbetet på fakulteten, skapa 

förutsättningar för inflytande, delaktighet och engagemang bland forskare, lärare och 

studenter, fånga upp viktiga erfarenheter och kunskaper om organisationen samt att skapa 

realistiska mål och förväntningar. Lärarna på fakulteterna fick exempelvis genomgå en kurs 

inom genus och jämställdhet vilket sedan skulle följas upp. Gällande studenterna så var syftet 

främst att ge dem en grundläggande kunskap om hur kön och genus påverkar möjligheter och 

förutsättningar för individer i samhället, på utbildningen och i det kommande yrkeslivet. 

Projektet avslutades 2013. Enligt författarna till denna studie är det ledningen på fakulteterna 

som är det stora problemet. Det finns ett stort behov av att integrera genus och jämställdhet i 

utbildningen men det prioriteras inte trots påtryckningar från både studenter och en del lärare. 

För att lyckas med ett förändringsarbete så krävs det att ledningen inom fakulteterna tar 

problemen på allvar och att både de och skogssektorn i stort stöttar en långsiktig utveckling 

(Dolling & Wickman, 2015).  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som behandlar hur genusordningar kan uppstå och 

upprätthållas i organisationer och hur kvinnors situation i mansdominerade yrkesgrupper kan 

se ut. En del företeelser som kan förekomma inom organisationer där det är en segregerad 

arbetsgrupp kommer att tas upp, exempelvis trakasserier och nedvärdering av en viss del av 

arbetsgruppen. Vidare diskuteras även en del forskning som specifikt rör just skogsyrket. Den 

mesta forskningen som kommer att tas upp är relaterad till arbetslivet då det var svårt att hitta 

forskning som fokuserade på genusordningar i studiemiljöer. Forskning gällande arbetslivet är 

dock relevant även för studiemiljöer då de olika organisationerna på många sätt liknar 

varandra – andra studenter kan liknas vid kollegor på en arbetsplats, lärare kan liknas vid 

chefer och synen på manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter kan vara densamma inom 

många olika former av organisationer. 

 

2.1 Genusordningar och könsstrukturer inom organisationer 

Män, och då framförallt vita män, ses generellt alltid som överordnade i maktstrukturer och 

får på så sätt fördelar och förutsättningar som kvinnor måste kämpa mycket hårdare för. 

Statistiskt sett är det mycket vanligare att kvinnor anger att de blivit diskriminerade, 

trakasserade eller negativt särbehandlade på arbetsplatsen på grund av sitt kön och då framför 

allt på mansdominerade arbetsplatser. En orsak till detta kan vara att skillnader mellan 

majoritet och minoritet inom organisationer uppmärksammas mer ju större glapp det är 

mellan grupperna. Inom mansdominerade organisationer ses kvinnor ofta som något ovanligt 

och något som sticker ut istället för att värderas som individer (SOU, 2004).  

 

2.1.1 Maktstrukturer 

Kanter (1977) menar att det finns observerbara maktskillnader mellan män och kvinnor och 

att makt har kommit att associeras med män inom organisationer. Hon visar på strukturens 

effekter på kvinnors och mäns beteende och placering inom organisationen. 

Gruppsammansättning har stor påverkan på maktstrukturer vilka i sin tur har stor påverkan på 

organisationen. Maktstrukturer påverkar individernas möjligheter i arbetslivet, vilket har 

inverkan på individernas ambitioner, förväntningar och värdering av den egna kompetensen. 

Personer med liten makt i en organisation uppträder ofta mer auktoritärt för att hävda den lilla 

maktposition som hen innehar. I och med att kvinnor som arbetar på mansdominerade 
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arbetsplatser ofta har lägre maktpositioner än män så tenderar kvinnor att uppträda mer 

autoritärt. Bilden av kvinnor är dock att de inte ska uppträda autoritärt eftersom 

ledaregenskaper ofta relateras som en manlig egenskap. Detta leder till att kvinnor på 

mansdominerade uppfattas som kontrollerande, klagande eller besvärliga. Kanter (1977) 

menar vidare att fokus vid analys av kvinnors och mäns situationer i organisationer ska ligga 

på möjligheter, makt och antal. Med möjligheter avses hur chans till förflyttning och 

utveckling inom organisationen ser ut för individen och hur detta påverkar människors 

engagemang i arbetet. Makt avser förmåga att få saker gjorda och vilka resurser man tilldelas 

för att uppnå sina mål inom organisationen. Antal avser om man tillhör en majoritet eller 

minoritet och hur könsfördelningen ser ut inom organisationen. Kanter menar att dessa 

aspekter är de viktigaste då de påverkar sådant som individernas självbild, ambitioner, 

förväntningar, förutsättningar och ansvarskänsla. Allt detta påverkar individernas agerande 

och organisationskulturen.  

 

2.1.2 Könssegregering 

Könssegregering på arbetsmarknaden beror enligt Charles och Bradley (2009) på två 

huvudsakliga uppfattningar. Den första är att män och kvinnor har helt olika anlag och därför 

lämpar sig för helt olika arbetsuppgifter och yrken. Den andra är uppfattningen att män är mer 

kompetenta, engagerade och har högre samhällsstatus än kvinnor. Vidare menar de att 

könssegregering inom utbildningar och på arbetsmarknaden cementerar och reproducerar 

dessa uppfattningar. Det förstärker också stereotyper gällande vad som är maskulint 

respektive feminint i arbetslivet. Trots en ökad andel kvinnor i både utbildningar och 

arbetslivet så är det fortfarande en tydlig könssegregering inom många arbetsområden. Enligt 

SOU (2004) brukar man prata om tre former av könssegregering på arbetsmarknaden: vertikal 

könssegregering, horisontell könssegregering och intern könssegregering. Vertikal 

könssegregering innebär att kvinnor och män är hierarkiskt ojämnt fördelade inom många 

organisationer, till exempel när det gäller chefspositioner. Med vertikal könssegregering avses 

även den hierarkiska ordning som innebär att traditionellt kvinnodominerade yrken generellt 

har en lägre status än traditionellt mansdominerade yrken. Horisontell könssegregering 

innebär att kvinnor och män tenderar att arbeta inom olika yrken och sektorer på 

arbetsmarknaden. Slutligen innebär intern könssegregering att kvinnor och män som arbetar 

på samma arbetsplats tenderar att tilldelas eller välja olika arbetsuppgifter och inriktningar i 

sitt arbete. Följden blir då att deras yrkesutövningar blir åtskilda. 
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Sverige brukar anses framstående när det gäller jämställdhet generellt mellan män och 

kvinnor. I arbetslivet brukar Sverige dock ses som ett av de mest könssegregerade länderna 

(SOU, 2004). Sverige har en hög andel könssegregerade arbetsplatser, yrkesgrupper och 

sektorer. Enligt SOU (2014) är en viktig orsak till detta valet av utbildningsinriktning. 

Kvinnor har idag högre utbildningsnivå jämfört med män men det finns skillnader i vilken typ 

av utbildning kvinnor och män generellt väljer. Kvinnor studerar i högre utsträckning än män 

pedagogik och humanistiska och vård- och omsorgsrelaterade ämnen medan män är en stor 

majoritet inom teknik och naturvetenskap. Könssegregering på den svenska arbetsmarknaden 

förklaras alltså delvis av att kvinnor och män tenderar att välja olika utbildningar, vilket i sin 

tur kan förklaras av socialisering redan från barndomen som kan leda till olika preferenser 

beroende på kön, att kvinnor väljer utbildningar som anses vara typiskt kvinnliga medan män 

väljer utbildningar som anses vara typiskt manliga. Denna socialisering innebär att kvinnor 

och män antas ha olika stereotypa egenskaper beroende på vilket biologiskt kön de har. 

Exempelvis antas kvinnor vara mer vårdande och mjukare till sättet medan män antas vara 

starkare, stabilare och mer analytiska. Könssocialisering kommer att förklaras mer i 

teoriavsnittet. 

 

En annan orsak till könssegregering på arbetsmarknaden relaterar enligt SOU (2014) till 

diskriminering och preferenser från arbetsgivarens sida. Man brukar prata om antingen 

preferensdiskriminering eller statistisk diskriminering. Preferensdiskriminering innebär att 

arbetsgivaren eller organisationen exempelvis föredrar att anställa män framför kvinnor, 

antingen på grund av egna preferenser eller på grund av att hen tror att det kommer gynna 

arbetsplatsen på grund av kunders eller arbetspartners preferenser. Statistisk diskriminering 

innebär att arbetsgivaren tenderar att anställa eller befordra personal beroende på att 

arbetsgivaren har vissa antaganden om en grupp av individer, exempelvis att det är vanligare 

att kvinnor gör avbrott i arbetet på grund av föräldraledighet och att det därför inte är lämpligt 

att befordra en kvinnlig anställd. 

 

2.2 Mansdominerade yrken 

Att som kvinna arbeta på en mansdominerad arbetsplats kan vara en utmaning på flera sätt. 

Enligt SOU (2004) är det vanligare att kvinnor som arbetar inom mansdominerade 

organisationer anger att de blivit diskriminerade eller trakasserade på grund av sitt kön än 

kvinnor som arbetar inom organisationer med jämn könsfördelning. Kvinnors förutsättningar 

gällande befordran eller liknande är mindre än mäns och generellt har kvinnor även en lägre 
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maktposition inom organisationer, framför allt om de är i minoritet på arbetsplatsen. Wittbom 

(2009) skriver att det när yrken blir maskulint eller feminint kodade kallas könsmärkning och 

har att göra med hur en position eller ett yrke förknippas med ett visst kön. Begreppen 

maskulint och feminint används för att beteckna olika uttryck för könsmärkning. Det behöver 

inte nödvändigtvis handla om biologiskt kön utan snarare om könsuttryck. Somliga yrken är 

både mansdominerade och har en väldigt maskulin miljö, vilket gör de yrkena ännu mer 

oåtkomliga för och ovälkomnande gentemot kvinnor. 

 

2.2.1 Manlig överordning 

Det finns flera studier där mäns överordning inom organisationer beskrivs. Denna 

överordning är ofta tydlig både genom institutionella praktiker och kulturella mönster. 

Cockburn (1991) skriver att det framför allt på mansdominerade arbetsplatser eller inom 

organisationer där män är i majoritet skapas ofta maskulina kulturer där kvinnor inte är en del 

av gemenskapen och där kvinnor visserligen kan arbeta men de har ingen egentlig plats. När 

det tillkommer nya manliga anställda så socialiseras de in i kulturen medan nya kvinnliga 

anställda utestängs eller blir tilldelade en lägre social position än männen. Detta kan skapa en 

atmosfär där kvinnor inte känner sig välkomna eller där män förväntas ha rätt att bete sig på 

ett visst sätt och kvinnor förväntas bete sig på ett annat sätt, även om detta aldrig direkt 

uttalas. I denna typ av kultur har kvinnor svårare att utvecklas än män har, och det är inte 

ovanligt med uteslutning ur den gemenskap som männen har makten att bestämma hur den 

ska se ut. Dessa kulturer förstärker maskuliniteten och marginaliserar och förminskar kvinnor. 

Cockburn menar vidare skriver att kvinnor som arbetar inom mansdominerade yrken blir ofta 

synliga utifrån en jämförelse med den manliga normen och blir därför ofta sedda som en 

symbol för femininitet och alla kvinnor snarare än som individer. Detta innebär ofta att 

kvinnor bedöms som bristfälliga både som individer och som grupp och att de har mindre 

kompetens än män. Kvinnors inträde på mansdominerade arbetsplatser och 

jämställdhetssträvan i organisationen kan förstärka ett kulturellt motstånd bland män då de 

upplever att deras rätt att ”äga” organisationen ifrågasätts. Detta motstånd är förankrat i en 

föreställning om att organisationen redan är jämställd (Cockburn, 1991). Crowe (2011) menar 

att i och med att samhället är uppbyggt och anpassat efter män och på männens villkor så har 

många män svårt att acceptera att de i den här frågan måste backa och lämna plats för 

kvinnorna. Män behöver också inse att eftersom det är de som har den dominerande 

positionen i samhället så är det också de som har mest makt att förändra och påverka 

jämställdheten. Män är så vana vid att det är de som automatiskt har mest att säga till om att 
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de, när kvinnor vill ta lika mycket plats, ser feminismen som ett hot mot den maktposition de 

har nu och därmed blir feminismen något negativt (Crowe, 2011).  

 

2.2.2 Sexism 

Andersson (2007) menar i en studie som fokuserar på genus i universitetsmiljö att en 

konsekvens av att en grupp individer är dominerande på arbetsplatser och inom organisationer 

är bland annat att den grupp som är i majoritet blir normerande. Majoritetsgruppen är ofta den 

som avgör hur organisationskulturen ska se ut då det är svårt för individer i minoritet att 

förhindra ett beteende som upprätthålls av den stora massan. Det råder ofta en heteronormativ 

uppfattning om den egna arbetsplatsen och då männen är i majoritet blir den manliga 

sexualiteten dominant i organisationskulturen. En organisationskultur som innehåller sexuella 

trakasserier och sexism är tyvärr inte ovanligt inom mansdominerade organisationer. En 

handling klassas enligt Andersson (2007) som sexuella trakasserier om den inte är ömsesidig 

och den som upplever sig trakasserad markerar detta i ord eller handling. Ofta handlar det mer 

om en normalisering av ett visst kränkande beteende som pågår under en längre tid i en 

organisation än enstaka händelser. Detta medför att kränkningarna till slut uppfattas som 

normala på arbetsplatsen och det blir svårare att identifiera dem. Sexuella trakasserier är ofta 

maktrelaterade, antingen att en chef trakasserar en anställd eller att individer från en 

majoritetsgrupp trakasserar individer från en minoritetsgrupp. Sexism innebär diskriminering, 

förtryck eller utnyttjande av människor enbart på grund av könstillhörighet. Sexuella 

trakasserier och sexism är inte synonymer, men ofta förekommer båda företeelserna inom 

samma organisationer och organisationskulturer.  

 

Tessa Wright (2016) skriver om hur sexualitet används som ett sätt för män att visa och 

behålla sin högre maktposition på mansdominerade arbetsplatser. Denna studies resultat 

visade att många kvinnor som arbetar på de mansdominerade arbetsplatser som ingick i 

studien angav att de någon gång har blivit utsatta för sexuella trakasserier och att det är en del 

av vardagen på arbetet att försöka hantera mäns sexualitet. McLaughlin, Uggen och 

Blackstone (2012) undersökte med hjälp av kvalitativ och kvantitativ data från Youth 

Development Study om det finns något samband mellan auktoritär makt inom organisationen, 

könsidentitet och könsfördelning på arbetsplatsen och upplevelser av sexuella trakasserier. 

Studiens resultat visade att kvinnor till mycket större del än män upplevt att de blivit sexuellt 

trakasserade eller att de upplever att risken för trakasserier finns. Resultatet visade även ett 

starkt samband mellan makt och trakasserier. Det fanns även ett svagt samband mellan hur 
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kvinnorna agerar och hur de upplevde trakasserier; kvinnor som agerade väldigt feminint 

upplevde mindre trakasserier medan kvinnor som agerade mer traditionellt maskulint och som 

själva var auktoritära, exempelvis kvinnliga arbetsledare, upplevde mer trakasserier. Det kan 

tolkas som att dessa kvinnor ses som ett hot mot den manliga överordningen. Det var även 

vanligare att kvinnor som arbetade på mansdominerade arbetsplatser hade upplevt trakasserier 

än kvinnor som arbetade på arbetsplatser med jämnare könsfördelning, men det är ändå 

relativt vanligt att det förekommer sexism på arbetsplatser med jämn könsfördelning.   

 

Hideg och Ferris (2016) skriver om att man brukar prata om två olika former av sexism inom 

organisationer: en öppen sexism där kvinnor objektifieras och trakasseras, och en så kallat 

välvillig sexism som innebär att kvinnor behandlas som något svagt som behöver beskyddas 

och tas om hand. Öppen sexism är lättare att upptäcka och identifiera som sexism medan den 

välvilliga sexismen är svårare att uppmärksamma. Män som är öppet sexistiska på 

arbetsplatsen anger oftare att de inte tycker att jämställdhetsarbete är viktigt och att kvinnor 

ibland kan vara ett hot mot gemenskapen på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att kvinnor 

ses som ett hot mot den manliga dominansen. Män som istället anger att de är för 

jämställdhetsarbete på arbetsplatsen anger ofta att de är det på grund av att de känner 

medkänsla med kvinnor på grund av deras lägre hierarkiska position, vilket i vissa fall kan 

tolkas som välvillig sexism.  

 

2.3 Genus och jämställdhet inom skogssektorn 

Skogssektorn är en yrkesgrupp där det fortfarande är relativt stor könssegregering. Som 

tidigare nämnt så var fördelningen år 2015 18 procent kvinnor och 82 procent män som 

arbetade som rådgivare eller specialister inom skogsbruk (SCB, 2017). Att både arbete inom 

skogssektorn, ägande av skog och kunskap om skog fortfarande är maskulint kodat bidrar till 

en fortsatt exkludering av kvinnor. Rätt sorts nätverk har visat sig spela en viktig roll i 

möjligheterna till att kunna utvecklas professionellt och socialt. De nätverk som finns inom 

skogssektorn har förr i princip endast varit tillgängliga för män. Än idag är enklare för män än 

för kvinnor att ta sig fram, både på arbetsmarknaden och som exempelvis privat skogsägare. 

Detta innebär en större utmaning för kvinnor att skaffa sig kontakter och ingå i de nätverk 

som skulle kunna öka deras möjligheter inom branschen. Nätverken visar hur skogssektorns 

mansdominans tar sig uttryck genom bland annat en viss jargong och idéer om att skogsägare 

är män och kvinnor blir då exkluderade från olika skogliga sammanhang. Under de senaste 

åren har det därför bildats separata nätverk för kvinnor inom skogsbranschen, vilket bidrar till 
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att öka kvinnlig representation inom skogssektorn och synliggöra normer, men som även 

bidrar till att det skapas grupper med män för sig och kvinnor för sig (Andersson & Lidestav, 

2016).  

 

Lidestav (2015) menar att frågor och diskussioner som rör genus och jämställdhet är relativt 

nya inom skogssektorn. Jämställdhet har länge varit frånvarande i diskussionen om problem 

inom skogsnäringen. Att det är på detta sätt beror troligtvis på att skogsbruket är en bransch 

som präglas av maskulina normer och historiskt sett har krävt mycket kroppsarbete så har de 

få kvinnor som tidigare arbetat inom skogssektorn ignorerats, och därför finns ingen historisk 

bild av kvinnliga skogsarbetare. Skogsarbetares trovärdighet har bestått av kompetens och 

kompetensen har i sin tur bestått i fysisk och teknisk skoglig kunskap (Lidestav, 2015). När 

jämställdhet har börjat diskuteras allt mer så har det behandlats väldigt rationellt ur ett 

ekonomiskt perspektiv istället för att fokusera på de värderingar och normer som är orsak till 

problemen (Holmgren & Arora-Jonsson, 2015). Detta skapar en bild av att skogsnäringen 

bland andra mansdominerade yrken är öppna för med mångfald och jämställdhet, men roten 

till problemet kvarstår. Det visar dock samtidigt att branschen vill sträva mot ett bli mer 

jämställd. 

 

En allt större del av skogssektorn i Sverige försöker integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt 

arbete (Andersson & Lidestav, 2016). Att försöka göra företag och organisationer mer 

jämställda brukar motiveras av lagliga skäl, etiska överväganden eller ekonomiskt gynnande 

då mångfald ofta brukar visa sig skapa ökad kreativitet, större öppenhet för förändring och 

ekonomisk vinning. En studie som fokuserat på skogssektorn har visat att ju jämnare 

könsfördelning det är i exempelvis ledningsgrupper desto bättre fungerar organisationerna och 

företagen ekonomiskt (Holmgren & Arora-Jonsson, 2015). Studier har även visat att kvinnliga 

skogsägare generellt anser det viktigare med hållbarhet och miljö medan män generellt anser 

det viktigare med produktion och tillväxt (Nordlund & Westin, 2011, refererad i Holmgren & 

Arora-Jonsson, 2015). Alla dessa värderingar kombinerade är viktiga för skogsnäringen, men 

ett problem med få kvinnor på en arbetsplats är att de, då de är i minoritet, ofta medvetet eller 

omedvetet anpassar sitt tänkande och agerande efter majoriteten. Detta kan leda till att det, 

trots en viss mångfald, ändå blir ett väldigt homogent tankesätt och ingen förändring sker trots 

att det kanske är nödvändigt. Viktigt att komma ihåg i studier som denna är dock att det kan 

finnas andra faktorer än könsfördelningen i sig som påverkar organisationerna (Hansen et al., 

2016).  
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I en samling av flera svenska studier framkommer det att Sverige verkar vara det första och 

hittills enda landet som har utarbetat en jämställdhetsstrategi för jordbrukssektorn och 

skogssektorn. Det finns en vision att ”Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter 

och möjligheter att arbeta inom skogsbrukssektorn samt vara aktiva skogsägare” och detta 

omfattar förutom skogsägande och arbetsliv även utbildning (Lidestav, 2015). Även i en av 

dessa studier framkommer det att arbetet för ökad jämställdhet främst motiveras av att det ger 

konkurrensfördelar och en ökad lönsamhet med mindre könsegregering snarare än av 

värderingar. Problemet med jämställdhet anses vara att det helt enkelt är för få kvinnor som 

utbildar sig och arbetar inom skogsbranschen, och för att förändra detta och kunna rekrytera 

och behålla fler kvinnor behöver branschen bli mindre traditionell och mer nyanserad. Detta 

behöver göras redan på skogliga utbildningar då det behövs fler kvinnor som utbildar sig 

skogligt för att kunna rekrytera fler kvinnor till arbetslivet inom skogsbranschen (Andersson, 

2015).  

 

Att vara ”en av grabbarna” och gärna komma från en bakgrund med skogsarbete eller 

skogsägande är fortfarande en fördel för att ta sig in i branschen även om jämställdhet har 

blivit en del av den offentliga diskussionen. De kvinnor som utbildar sig förväntas ofta arbeta 

inom naturvård eller liknande som ses lite som sidoverksamheter medan manliga studenter 

förväntas arbeta inom produktion vilket ofta ses som det viktigaste arbetet inom 

skogsbranschen. Statistik visar även att kvinnor som arbetar inom skogsnäringen oftare 

arbetar i naturvårdande och stödjande funktioner i organisationen medan män dominerar det 

arbete som har en nära eller direkt relation till produktion. Kompetenser och kvalifikationer är 

alltså ofta precis som arbetet i sig könsmärkta (Johansson, 2015). En annan studie i samlingen 

menar att skogsindustrin måste komma bort från bilden av att produktion är det enda sättet att 

vara aktiv inom skogsnäringen och att även andra kompetenser är viktiga. Aktivt skogsägande 

bör inte likställas med att syssla med produktion utan aktivt skogsägande kan lika gärna vara 

annat som exempelvis sociala värden, alternativa brukningsmetoder eller miljövärden (Laszlo 

Ambjörnsson, 2015).  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier och begrepp som kommer att användas för att 

analysera kvinnliga studenters upplevelser av att studera i en mansdominerad utbildning och 

hur det faktum att den är mansdominerad tar sig uttryck. Då dessa upplevelser kan skilja sig åt 

mellan olika individer, yrkesgrupper och organisationer är det relevant att studera vilka olika 

faktorer som kan ligga bakom könsstrukturer och genusordningar i samhället, yrkeslivet och i 

utbildningsmiljö. Inledningsvis kommer detta avsnitt att redogöra för teorier kring hur 

kvinnor och män förväntas bete sig utefter vilket kön de har. Därefter följer teorier om 

hegemonisk maskulinitet, genussystem, homosocialitet och slutligen ojämlika hierarkier i 

arbetslivet. Begrepp som främst kommer att beröras är hegemoni och homosocialitet.  

 

3.1 Konstruktioner av kön 

Under de senaste årtiondena har forskning kring kön och genus allt mer börjat separera dessa 

två åt. West och Zimmerman (1987) skriver att genus är något socialt konstruerat och åtskilt 

från den biologiska betydelsen av kön. Genus har bland annat att göra med hur människor 

beter sig, social status och maktrelationer. Detta innebär att män och kvinnor redan från 

barndom blir tillskriven de egenskaper de förväntas inneha beroende på vilket biologiskt kön 

de är födda till. Detta är inget som sker naturligt bara för att en individ innehar ett viss 

biologiskt kön utan är socialt konstruerat och något vi blir inlärda av att studera andra och vad 

samhället förväntar sig av oss. Yancey Martin (2003) vidareutvecklar detta och menar att 

detta är tydligt inte bara i samhället utan även på arbetsplatser. Män och kvinnor konstruerar 

varandra på arbetsplatsen genom en binär dynamik som Yancey Martin kallar ”gender 

practices” respektive ”practicing gender”. Gender practices är de socialt konstruerade normer 

som talar om för människor hur män respektive kvinnor förväntas bete sig och agera, och 

practicing gender innebär att dessa normer upprätthålls genom att människor agerar precis 

som de har lärt sig och som de förväntas göra. Denna konstruktion sker mellan interaktion 

mellan män och kvinnor och påverkar både mäns och kvinnors upplevelser av arbetsplatsen 

och sig själva. Genom att uppmärksamma dessa socialt invanda roller och normer så belyser 

ojämlikheter i arbetslivet, hur de skapas och hur de upprätthålls. På arbetsplatser kan detta bli 

tydligt i situationer där en man och en kvinna har likvärdiga yrkesroller men trots detta 

förväntas utföra olika arbetsuppgifter. Ett annat exempel är att män har lättare att befordras än 
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kvinnor, särskilt på mansdominerade arbetsplatser, på grund av att män förväntas inneha 

ledaregenskaper som kvinnor inte förväntas ha.  

 

Yancey Martin (2003) förtydligar sitt resonemang genom att förklara ”gender practices” som 

en viss sorts aktiviteter som är tillgängliga för en person beroende på vilket kön hen har. Detta 

kan vara kulturella aktiviteter, sociala aktiviteter, fysiska aktiviteter eller liknande. Det 

handlar här om att agera som en kvinna eller att agera som en man och dessa två alternativ 

hålls åtskilda. ”Practicing gender” handlar om hur individerna anpassar sig efter detta, hur 

förväntningar skapas och uppfylls. Det handlar om själva utförandet av de förväntade 

aktiviteterna. På arbetsplatsen kan detta ta sig uttryck genom att en chef har olika 

förväntningar på sina anställda beroende på vilket biologiskt kön de innehar och därmed 

fördelar arbetsuppgifter utifrån sina egna förutfattade meningar.     

 

3.2 Genussystem 

Enligt Hirdmans (1990) teori om kvinnors sociala underordning så finns det ett genussystem i 

samhället. Detta genussystem består av två grundläggande logiker: isärhållandet av könen och 

etablerandet av det manliga som norm. Genom att hålla isär könen cementerar man dikotomin 

emellan dem. Att män och kvinnor är olika kan då förklaras med påstått biologiska skillnader 

vilket bagatelliserar problemet med ojämställdhet mellan könen. Genom att endast prata om 

kön och inte genus så glöms de sociala orsakerna som kan ligga bakom ojämställda 

maktrelationer mellan män och kvinnor bort. Alla som innehar ett biologiskt kvinnligt kön 

förväntas inta den traditionellt kvinnliga könsrollen och alla som innehar ett biologiskt 

manligt kön förväntas inta den traditionellt manliga könsrollen, roller som inte bör avvikas 

ifrån om man vill accepteras i samhället. Vidare menar Hirdman att eftersom män anses 

överordnade så ses de som normen, vilket leder till att de gynnas mer i samhället. Detta 

innebär att mansdominerade yrken har högre status än kvinnodominerade yrken, och att de få 

kvinnor som arbetar inom mansdominerade yrken hamnar i en underordnad position på sin 

arbetsplats. Integreringen av kvinnor på mansdominerade arbetsplatser sker på männens 

villkor och arbetet ska ske ”på männens sätt”. För att kvinnor som är i minoritet ska 

accepteras så får även de anamma normerna som männen bestämmer. Den manliga normen 

ligger till grund för sättet att se på kvinnors roll i arbetslivet (Hirdman, 1990). 

 

Vidare menar Hirdman (1990) att detta genussystem upprätthålls med så kallade 

genuskontrakt. Med genuskontrakt menas osynliga överenskommelser som finns i samhället, 
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regler och normer gällande hur män och kvinnor förväntas agera och bete sig. Detta är 

kulturellt och socialt konstruerat. Varje samhälle och tid har och har haft något slags 

genuskontrakt mellan könen. Kontrakt i detta sammanhang ska inte uppfattas som ett avtal på 

lika villkor utan som ett avtal som är bestämt av den part, män, som definierar den andra 

parten, kvinnor. Således innebär genuskontrakt konkreta föreställningar om hur män och 

kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, i samlivet, hur de ska se ut, hur de ska prata med 

varandra och liknande. Historiskt sett har dessa kontrakt och förväntningarna på män och 

kvinnor sett olika ut, men det har alltid skett på mäns villkor och kvinnor har alltid varit i 

underordning.  

 

3.3 Hegemonisk maskulinitet 

Connell (1995) myntade begreppet hegemonisk maskulinitet för att beskriva olika sorters 

maskulinitet, maktrelationer och manlig överordning och kvinnlig underordning. Connell & 

Messerschmidt (2005) vidareutvecklar detta och beskriver hegemonisk maskulinitet som en 

förklaring till hur maskulinitetsnormer skapas och upprätthålls. Hegemonisk maskulinitet 

innebär således den ideala maskuliniteten eller en slags urform av manlighet, den sorts 

maskulinitet som alla män bör eftersträva och som är överlägsen alla andra former av 

maskulinitet. Detta innebär att endast en lite skara män innefattas av detta, men det är ändå en 

normativ och eftersträvansvärd form av manlighet som sätter ramar för hur alla andra män ska 

agera och som dessutom legitimerar kvinnors underordning. Hegemonisk maskulinitet är 

strukturellt och bygger på ett patriarkalt genussystem och genushierarki.  

 

Hegemonisk maskulinitet är både en klassfråga där det blir en kamp mellan män från olika 

klasser om makt och en jämställdhetsfråga då den hegemoniska maskuliniteten både är ett 

resultat av och bidrar till det patriarkala samhället (Connell & Messerschmidt, 2005). 

Hegemonisk maskulinitet behöver en feminin motpol för att legitimeras, och hör ihop med till 

exempel genushierarkier och social dynamik. Relationen mellan könen skapar spänningar, 

och den hegemoniska maskuliniteten erbjuder en lösning på dessa spänningar då den 

stabiliserar en patriarkal struktur. Manlighet är något som lärs in hos pojkar redan i 

barndomen genom relationer till vuxna män och genom att pojkar får lära sig i låg ålder att de 

har mer makt än flickor inom många områden, till exempel i klassrummet där de tillåts ta mer 

plats. Detta fortsätter sedan ofta genom grundskolan, gymnasiet, högre utbildningar och in i 

arbetslivet. Män som är auktoritära på arbetsplatsen uppfattas ofta som tydliga och som bra 

ledare medan kvinnor som agerar på ett liknande sätt oftare ses som besvärliga och dryga. Det 
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här beror ofta på att män redan från barndom har fått lära sig att de har mer rätt att synas och 

höras än kvinnor. Även om det finns både män och kvinnor som ifrågasätter denna syn på 

maskulinitet och det patriarkala samhället så finns ändå idealet kvar så länge det finns 

individer som upprätthåller det (Connell & Messerschmidt, 2005).  

 

Detta begrepp har dock kritiserats från vissa håll och vidareutvecklats från vissa håll. Hearn et 

al. (2012) skriver att begreppets betydelse bör vidgas och tolkas utifrån vilken kontext det 

används i. De menar att hegemonisk maskulinitet kan ses som något mer än manlig 

överordning och maskulinitetsnormer. En fördel med begreppet är att det inte bara ställer män 

mot kvinnor utan även belyser problemen som kan uppstå för pojkar och män som inte uppnår 

till denna ”ideala” form av maskulinitet. Dock, att använda hegemonisk maskulinitet i 

diskussioner kring könsordning exkluderar enligt Hearn et al. (2012) många aspekter av 

problemen generaliserar kring män som en enhetlig grupp där det endast är kön och hur du 

agerar utifrån förväntningar på ditt biologiska kön som är avgörande. Maskulinitet definieras 

inte likadant världen över och andra omständigheter än kön kan spela in i hur man förväntas 

bete sig, exempelvis etnicitet, kultur, klass eller liknande. Normer och liknande förändras över 

tid och därför bör även betydelsen och användandet av hegemonisk maskulinitet som begrepp 

nyanseras.  

 

3.4 Homosocialitet 

Holgersson (2006) skriver om begreppet homosocialitet som avser tendensen hos enskilda 

individer att gynna andra individer med egenskaper som liknar deras egna. I arbetslivet tar 

detta sig uttryck genom att män väljer andra män vilket leder till att de fortsätter dominera på 

ledande positioner och inom vissa yrken och organisationer. Detta förknippas också med 

könsskillnader i fråga om sociala nätverk och de resurser inom företaget som är tillgängliga 

för enskilda individer. Homosocialitet kan ofta vara en av orsakerna till könssegregering inom 

organisationer, framför allt gällande återskapande av könsordning på maktpositioner. 

Avsikten med att män bekräftar varandra behöver inte nödvändigtvis vara att exkludera 

kvinnor, men det får ändå den effekten.  

 

Hearn (2002) menar att man utifrån begreppet homosocialitet kan beskriva relationen mellan 

män och organisationskultur i fyra dimensioner. Den första är att det ofta tas för givet att 

organisationskultur är manlig kultur. Då detta normaliseras ses mansdominerade kulturer som 

könsneutrala eftersom betydelser av kön inte synliggörs och detta leder i sin tur till att mäns 
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makt i organisationer osynliggörs. Den andra dimensionen är uppfattningen att vissa specifika 

yrkesgrupper domineras av män vilket gör att kvinnor inte anses lämpliga inom dessa 

organisationskulturer. Den tredje dimensionen handlar om osynliga fenomen där 

organisationskulturen kan tolkas utifrån vad som är vanligast förekommande inom 

organisationen. Är det heterosexuella män som är vanligast förekommande så är det också de 

som blir normerande för organisationen. Slutligen handlar den fjärde dimensionen om hur det 

är möjligt att komma ifrån dessa normer, dekonstruera manlighetskulturer och synliggöra 

andra grupper och fenomen inom organisationer. 

 

3.5 Ojämlikhetsregimer i organisationer 

Acker (2006) skriver att alla organisationer har mer eller mindre ojämlika hierarkiska regimer. 

Dessa regimer innebär att en organisation styrs på ett ojämlikt sätt och beror på de socialt 

konstruerade skillnader som anses finnas mellan män och kvinnor. Ojämlikhetsregimerna kan 

handla om att en man har högre lön än en kvinna trots att deras yrkes är likvärdigt och de 

utför samma arbetsuppgifter, att män oftare innehar ledarroller än kvinnor och att män 

generellt har lättare att få respekt av sina medarbetare än kvinnor. Detta beror på socialt 

konstruerade skillnader mellan män och kvinnor och var förr nästan helt sammankopplat med 

klass i många organisationer då i princip alla individer med högre positioner var män och de 

med lägre positioner var kvinnor. Idag är det vanligare med kvinnor i högre positioner men 

det är fortfarande nästan bara kvinnor som innehar lågstatusyrken. Yrken som varit 

mansdominerade tappar ofta status när fler kvinnor börjar arbeta där och lönerna tenderar att 

sjunka medan effekten blir den motsatta när antalet män ökar inom ett kvinnodominerat yrke. 

Detta gör att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser kan ses som ett hot då det finns en risk 

att yrket då förlorar status.  

 

Individers kvaliteter bedöms olika beroende på vilket kön de har och män och kvinnor 

förväntas vara duktiga och kunniga inom olika områden. På grund av detta fördelas både makt 

och resurser annorlunda. Ojämställdhet inom organisationer bli synligt gällande exempelvis 

makt och kontroll över mål på arbetsplatsen, viktiga beslut på arbetsplatsen, möjligheter för 

befordran eller intressanta uppdrag och arbetsuppgifter, säkerhet i anställningen, löner, respekt 

och relationer med sina kollegor. Även om alla organisationer inte har lika stora problem med 

ojämställda hierarkier så finns det väldigt få arbetsplatser där kontroll, makt och fördelning av 

resurser är jämställt (Acker, 2006).  

 



 

 17 

4 Metod 
Detta avsnitt redogör för vilka metoder och riktlinjer som har använts för att designa, 

genomföra studien och bearbeta det empiriska materialet i denna studie. Inledningsvis 

presenteras metoden och angreppssätten. Därefter följer en beskrivning av hur 

urvalsprocessen, insamling av data och förhållningssättet till de forskningsetiska principerna 

har gått till. Visare redovisas bearbetningen av det empiriska materialet, hur kodning och 

tematisering har gått till samt hur det empiriska materialets kvalitet har utvärderats.  

 

4.1 Forskningsmetod och angreppssätt 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur genusordningar upprätthålls inom 

mansdominerade utbildningar och hur detta upplevs av kvinnliga studenter så var kvalitativa 

intervjuer det lämpliga valet då det är användbart när forskaren vill få insyn i hur människor 

tänker kring och uppfattar olika företeelser (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Intervjuer 

var det lämpligaste sättet att få fram information om ämnet då jag vill få en uppfattning om 

respondenternas upplevelse av och förståelse kring sin situation som minoritet på en 

mansdominerad utbildning. Genom att ställa frågor ansikte mot ansikte och kunna föra ett 

samtal når man individers egna tankar och upplevelser av något bättre än om man ber dem 

fylla i en enkät eller liknande. Intervjuer ger ofta en djupare förståelse av ett fenomen än 

exempelvis enkäter (Lantz, 2013). 

 

Denna studie har en konstruktionistisk utgångspunkt, vilket innebär att man menar att 

verkligheten beror på hur individer uppfattar den och att de agerar utefter den uppfattningen 

(Bryman, 2011). Denna utgångspunkt valdes till denna studie då jag anser att det inte är 

möjligt att vara helt objektiv eller diskutera någon absolut sanning när det gäller individers 

egen uppfattning av något. Studien har även ett hermeneutiskt angreppssätt vilket innebär att 

samhällsvetenskapens studieobjekt, den sociala verkligheten, ska studeras i sina sammanhang 

av tid, rum och mening (Bryman, 2011). Detta eftersom människors upplevelser och känslor 

ofta, om inte alltid, är mer svårtolkade och komplexa än naturvetenskapen. 

 

4.2 Urval och datainsamling 

Den viktigaste principen för urval i kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) att urvalet är 

lämpligt för att nå resultat som reflekterar undersökningens syfte. Då syftet med denna studie 
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är att undersöka hur genusordningar upprätthålls på mansdominerade utbildningar så är ett 

målinriktat urval den lämpligaste urvalsmetoden. Ett målinriktat urval innebär att 

respondenterna väljs specifikt utifrån forskarens syfte med undersökningen. Till denna studie 

ville jag ha respondenter som alla för närvarande studerar en skogsrelaterad utbildning på 

SLU och som är tillräckligt kunniga om genusfrågor för att kunna analysera sin egen 

situation. Respondenterna valdes ut strategiskt utifrån dessa förutsättningar. Här är det viktigt 

att vara medveten om att ett målinriktat och strategiskt urval kan vara lämpligt för att få svar 

på specifika frågeställningar, men det kan också innebära att man går miste om nyanser i 

frågan. Skulle denna studie ha utförts genom exempelvis intervjuer med både manliga och 

kvinnliga studenter, eller kvinnliga studenter med större åldersspridning, är det möjligt att 

studien skulle ha fått ett annat resultat.  Kontakten med dessa förenklades då jag har en vän 

som själv studerar på programmet och kunde hänvisa mig till ett antal personer som kunde 

tänkas vara intresserade av att delta i studien. Urvalet bestod av fyra kvinnor i 20-årsåldern 

som alla för närvarande studerar en skogsrelaterad utbildning och som till olika grad är 

intresserade av och insatta i frågor som rör genus och jämställdhet. De har studerat olika länge 

och har lite olika erfarenheter av arbetslivet inom skogssektorn, men alla har provat på att 

arbeta med någonting som är relaterat till skogsbranschen. Jag pratade först med min kontakt 

på programmet och hen gav mig ett antal namn som jag sedan kontaktade. De informerades 

om studiens syfte, att datamaterialet skulle användas till en C-uppsats och sedan tillfrågades 

de om de var intresserade av att delta i intervjuer.  

 

För att forskaren ska komma åt så mycket relevant information som möjligt så bör 

intervjumetoden anpassas efter syftet (Lantz, 2013). I det här fallet var semi-strukturerade 

intervjuer det lämpligaste tillvägagångssättet. En semi-strukturerad intervju innebär att 

forskaren har en lista över relativt specifika teman och ett antal frågor som intervjun ska 

innehålla, men att respondenten har stor frihet i hur hen vill utforma sina svar. Frågorna 

behöver inte komma i någon särskild ordning. Genom att använda semi-strukturerad intervju 

kunde jag ställa följdfrågor som inte finns med i den ursprungliga intervjuguiden. 

Respondenterna får då möjlighet vidareutveckla eller förtydliga sina resonemang vilket 

innebär ett rikare empiriskt datamaterial (Bryman, 2011). En utmaning i utformandet av 

intervjuguiden till denna studie var att bortse från den egna förförståelsen. Förförståelse 

innebär hur fenomenet som ska undersökas betraktas och förstås av forskarna innan studien 

(Lantz, 2013). I detta fall hade jag ganska mycket förförståelse då jag sedan tidigare har hört 

en del om vilka strukturer som finns på utbildningen av personer som studerar där. Frågorna 
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blev därför till en början en aning ledande och för specifika. Anledningen till detta var att jag 

redan innan intervjuerna genomfördes visste ungefär vilket resultat jag var ute efter. Jag visste 

redan innan att både utbildningen och branschen är mansdominerad, att det finns 

genusordningar och att det finns vissa grupper män som beter sig illa mot andra studenter på 

utbildningen. Detta gjorde att den första intervjuguiden formulerades utefter vilket resultat jag 

var ute efter och inte utefter studiens syfte. Det krävdes på grund av detta en del omarbetning 

innan intervjuguiden kändes färdig. Den innehöll då 28 frågor som bland annat behandlade 

upplevelser av att vara i minoritet, av umgänge med andra studenter på exempelvis sittningar 

och fester, hur miljön och stämningen mellan studenterna är och tankar om arbetslivet (se 

bilaga 1). Alla intervjuer utom en genomfördes genom att vi träffades och jag mötte upp 

respondenterna på deras universitet. En av intervjuerna skedde via Skype då jag och personen 

inte befann oss i närheten av varandra då intervjuerna skulle genomföras. 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Det finns två huvudsakliga forskningsetiska principer som forskaren bör ta hänsyn till i alla 

studier. Den ena är forskningskravet som innebär att samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning ska inriktas på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet så att tillgängliga kunskaper 

utvecklas och forskningsmetoder förbättras. Det andra principen är individskyddskravet som 

är till för att skydda samhällets medlemmar mot otillbörlig insyn i exempelvis privata 

livsförhållanden samt mot psykisk och fysisk skada, förödmjukelse och kränkningar. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att inget av dessa två krav är absoluta och en avvägning måste 

alltid göras av värdet av det förväntade resultatet mot möjliga negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare. Både kortsiktiga och långsiktiga följer bör beaktas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer har legat till grund för denna studie.  

 

Individskyddskravet delas in i fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna inleddes 

med att respondenterna informerades om dessa fyra principer och dess betydelse. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om syftet med 

studien och hur materialet kommer att användas. Deltagarna ska även informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst (ibid, 2002). Jag 

informerade respondenterna om studiens syfte och att detta är en C-uppsats. Därefter talade 

jag om att de hade rätt att avbryta intervjun om de ville då deras deltagande är frivilligt och att 

om någon fråga kändes obekväm att svara på så kunde vi hoppa över den och gå vidare. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan och vilka villkor som ska gälla. Innan materialet används till studien bör det vara 

tydligt klargjort för både forskaren och respondenterna vad de har samtyckt till. Det får inte 

finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Här informerades respondenterna om att de som främst kommer att läsa denna uppsats är jag, 

min handledare och examinatorerna, men att den kan komma att publiceras bland andra 

studentuppsatser där vem som helst kan komma åt den. Detta gav alla respondenter sitt 

godkännande till. De godkände även att intervjuerna spelades in och att de kan komma att 

citeras. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör deltagarna personligen ska 

behandlas med så hög sekretess som möjligt. Allt material, som exempelvis deltagarnas 

personuppgifter och intervjumaterial, ska förvaras och behandlas på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera deltagarna eller ta del av deras uppgifter (ibid, 2002). 

Respondenterna informerades därför om att de kommer att bli avidentifierade i studien och att 

ingen utomstående kommer att få information om vilka som deltagit i intervjuerna. Ingen av 

respondenternas namn eller personlig information kommer att finnas med. Slutligen avses 

med nyttjandekravet att det insamlade materialet endast ska användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

En utmaning gällande att uppfylla dessa krav är att studien handlar om att undersöka hur en 

grupp studenter upplever en annan grupp studenters agerande. Även om inga personnamn har 

nämnts under intervjuerna så är det ändå tydligt vilket program som diskuteras vilket kan 

innebära att någon som läser uppsatsen som har kännedom om vilka som läser utbildningen 

kan göra antaganden om vilka som deltagit i intervjuerna eller vilka individer som diskuteras i 

intervjuerna. På grund av detta försökte jag ställa intervjufrågorna så att det aldrig blev tal om 

enskilda individer utan snarare strukturer och mönster i utbildningen och branschen. 

Problemen som tas upp i denna uppsats gäller naturligtvis inte alla individer som studerar till 

eller arbetar med något skogsrelaterat och de problem som finns är inte heller unika för 

skogsbranschen utan finns inom många yrkesområden. 

 

4.4 Bearbetning av datamaterial 

Bearbetningen av datamaterialet inleddes med att de inspelade intervjuerna transkriberades. I 

transkriberingen ansåg jag det relevant att få med så mycket som möjligt, inte bara det 

respondenterna säger utan även pauser, skratt, tveksamma svar och liknande. Detta för att 

försöka tolka hur respondenterna funderade över frågorna och om några frågor krävde mer 
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eftertanke (Lantz, 2013). Jag märkte under transkriberingen att flera av respondenterna 

tvekade på samma ställen och gav ett lika uppgivet intryck då de svarade på vissa frågor. 

Detta visade sig genom att respondenterna suckade innan de svarade på vissa frågor eller kom 

med vissa påståenden. Vid några tillfällen skrattade respondenterna till innan de svarade på en 

fråga, som att de själva insåg att det de hade att berätta inte borde hända på ett universitet. 

Detta har jag tolkat som uppgivenhet, men det kan vara svårt att tolka dessa tvekanden och 

känslouttryck eftersom det inte är säkert att tvekan, suckarna eller skratten beror på samma 

saker hos alla respondenter. Jag bad inte respondenterna förklara varför de exempelvis 

tvekade eller suckade på vissa ställen och kan inte dra några slutsatser utifrån det. Jag 

kommer därför inte att lägga alltför stor vikt vid detta under analysen av datamaterialet, men 

det är intressant att upptäcka liknande mönster hos respondenterna då det antyder att de 

känner ungefär likadant inför samma företeelser.  

 

Vidare följde en noggrann genomläsning av intervjuerna och därefter påbörjades 

kodningsarbetet. Kodningsprocessen handlar om att som forskare tolka och begreppsliggöra 

innehållet i datamaterialet (Ahrne & Svensson, 2011). Under kodningsarbetet användes i 

denna studie tematisk analys, vilket är en metod för att identifiera och analysera mönster och 

teman i materialet. Materialet kodas relativt detaljerat och sedan skapas mer övergripande 

teman utifrån de koder som identifierats i intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). Kodningen 

kan ske på en semantisk nivå eller en latent nivå. Kodningsarbetet startade på en semantisk 

nivå, vilket innebär att jag kodade det respondenterna faktiskt sade utan att leta efter 

underliggande meningar och betydelser i intervjuerna. Därefter övergick jag till att koda på en 

mer latent nivå, då jag började tolka innehållet mer och leta mönster och sammanhang i 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Kodningsarbetet genomfördes i denna studie utifrån 

ett induktivt perspektiv vilket innebär att en relativt öppen tolkning av datamaterialet (Ahrne 

& Svensson, 2011). Fokus under kodningsprocessen lades därför på ord och meningar som 

kändes intressanta utifrån studiens syfte och teorier för att kunna beskriva gemensamma 

mönster i innehållet. Inledningsvis kodades intervjuerna vilket ledde till en stor mängd olika 

koder. Därefter lästes materialet igenom upprepade gånger för att kontrollera om några av 

koderna gick in i varandra eller var så pass irrelevanta för studiens syfte att de kunde plockas 

bort. Slutligen skapades teman för att kategorisera de identifierade koderna och relatera dem 

till studiens syfte (Braun & Clarke, 2006). De teman som framträdde i materialet var manligt 

som norm, machokultur, utrymme och dåligt diskussionsklimat.  
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Inom all vetenskaplig forskning bör forskaren sträva efter att studiens kvalitet ska hålla ett 

visst mått för att öka forskningsresultatets värde och möjligheter till vidare användning. Detta 

innebär att forskningen ska vara så väl genomförd att resultatet helst bidrar med ny 

information och att det kan användas till vidare studier inom samma eller liknande ämnen 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Lundman och Graneheim (2012) skriver att det är svårt 

att kontrollera kvalitativa studiers kvalitet då det sällan finns en enda objektiv sanning när det 

är individers egna tankar, känslor och förståelse av sin situation som ska analyseras men att 

det finns några begrepp att förhålla sig till då studiens trovärdighet ska utvärderas. Dessa 

begrepp är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Giltighet handlar om hur 

sanna studiens resultat är. Förutom sanningshalten i resultaten handlar detta även om hur 

datamaterialet tolkas av forskaren. För att säkerställa att resultaten i denna studie blir så 

korrekta som möjligt har därför datamaterialets innehåll lästs igenom upprepade gånger under 

arbetet med kodning och tematisering. Jag har i analysen av materialet försökt bortse från min 

förförståelse, vara öppen för att hitta ny information i datamaterialet vid varje omläsning och 

ompröva mina utgångspunkter. Tillförlitlighet handlar om att forskaren verifierar och redogör 

för sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen (ibid, 2012). Jag har därför försökt 

tänka igenom och argumenterat för alla val jag har gjort i denna studie. Överförbarhet handlar 

om i vilken utsträckning resultatet är generaliserbart till andra grupper eller situationer, alltså 

hur användbart resultatet faktiskt är (Lundman & Graneheim, 2012). För att underlätta 

bedömningen av detta har jag försökt ge en så noggrann beskrivning som möjlig av urval, 

undersökningsdeltagare och hur datainsamlingen och analysen har gått till. Slutligen handlar 

delaktighet om forskarens påverkan på studiens genomförande och resultat (ibid, 2012). Här 

är det återigen viktigt att försöka bortse från förförståelse och att distansera sig från det som 

studeras. 

 

5 Analys och resultat 
I avsnittet nedan kommer det empiriska materialet att tolkas och analyseras med hjälp av de 

teorier och en del av den tidigare forskning som presenterats tidigare i studien. Den empiri 

som bäst fångade studiens syfte lyfts fram i fyra avsnitt som är strukturerade efter de fyra 

teman som framträdde under kodningsprocessen. Inledningsvis analyseras respondenternas 

upplevelser av att som kvinnor studera på en mansdominerad utbildning. Vidare följer en 

analys av den rådande kulturen på utbildningen och därefter hur både normerna och kulturen 
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påverkar hur mycket utrymme kvinnor får både i universitetsvärlden och i arbetslivet. 

Slutligen följer en analys om hur genus och jämställdhet diskuteras och problematiseras inom 

utbildningen och skogsbranschen.  

 

5.1 Manligt som norm 

Skogsbranschen är en mansdominerad sektor. Även på utbildningsnivå är män i majoritet. I 

denna del analyseras hur respondenterna upplever att vara i minoritet på sin utbildning och 

hur detta påverkar deras inställning till utbildningen och tankar inför sitt framtida yrkesliv. 

Tidigt i intervjuerna fick respondenterna svara på frågor kring hur de upplever 

könsfördelningen på utbildningen och hur den ojämna könsfördelningen tar sig uttryck. I alla 

intervjuer framgick det tidigt att utbildningen är mansdominerad och att detta märks tydligt i 

den dagliga undervisningen. En av respondenterna uttryckte sig på detta sätt:  

 
…alltså, genom hela utbildningen, de tre år som jag har läst så är det ju ganska tydligt att man utgår ifrån en man 

i allt man pratar om… ehm, alla, nästan alla föreläsare har varit män, jag har väl haft, alltså en handfull eller två 

kvinnliga föreläsare, och jag vet, alltså otaliga manliga föreläsare både från SLU men också många, väldigt 

många externa gästföreläsare, och allting som sägs och allt som vi jobbar med eller liksom case och uppgifter då 

utgår man ju från att det är män som… som äger ett företag eller äger skog eller som ska planera liksom och 

så… 

 

Här framgår det att utgångspunkten i undervisningen då det ges exempel från arbetslivet är att 

det pratas om en man. Respondenten pratar även om att i princip alla föreläsare är män, både 

de som arbetar på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och gästföreläsare. Vidare berättar 

respondenten om hur lärarna verkar ha olika förväntningar på vad de kvinnliga respektive de 

manliga studenterna kommer att arbeta med efter slutförd utbildning: 

 
…vid flera tillfällen så har föreläsare och gästföreläsare liksom hintat om att vi tjejer ska ju läsa lite mer 

naturvård till exempel, ehm, det har jag upplevt vid tre tillfällen som jag kommer på nu liksom, att de har sagt 

såhär jamen ni tjejer, det lär ju bli naturvård eller ni ska jobba med naturhänsyn och så… och medan killarna då 

förväntas jobba kanske mer med produktionsfrågor… 

 

Dessa två företeelser, att föreläsare alltid utgår från en man vid exemplifiering och att det 

antyds att kvinnor och män ska arbeta inom olika områden i branschen, är något som alla 

respondenter i olika utsträckning berör någon gång under intervjun. En annan respondent 

nämner i sin intervju att hon tror att dessa mansnormer inte bara är synliga inom själva 

branschen utan att de finns i hela samhället. Hon säger att hon tror att de flesta tänker på en 

vit, medelålders och väldigt maskulin man om de föreställer sig en person som arbetar inom 

ett skogsrelaterat yrke. Skogssektorn är en könssegregerad bransch och därmed blir det kön 

som är i majoritet, män, normerande för hela branschen. I enlighet med Hirdmans teori om 
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genusordning (1990) så blir män normen i skogsbranschen då majoriteten av de som arbetar 

inom skogsrelaterade yrken är män. Bilden av en person som arbetar inom skogsbranschen är 

att det är en vit man och föreläsarna exemplifierar alltid en man som yrkesutövare eller 

skogsägare. Respondenterna menade att många manliga föreläsare i undervisningssituationer 

uttrycker sig som att de antar att kvinnliga respektive manliga studenter kommer att arbeta 

inom olika områden efter avslutad utbildning. Det verkar alltså finnas en bild av att det inom 

den redan mansdominerade branschen finns olika inriktningar som lämpar sig för kvinnor 

respektive män. Detta kan bero på att det finns en föreställning om att olika aktiviteter är 

tillgängliga för individer beroende på om de är män eller kvinnor vilket även gäller i 

arbetslivet där kvinnor och män förväntas ha olika arbetsuppgifter. Därmed delas 

arbetsuppgifter upp i kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter även om man arbetar inom 

samma bransch eller sektor. Av den anledningen kan det redan på utbildningsnivå finnas en 

uppfattning om att manliga och kvinnliga studenter i framtiden kommer att hamna inom olika 

sektorer inom samma bransch. Lärarna har troligtvis själva blivit socialiserade in i 

uppfattningen om manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter och för nu samma 

föreställning vidare till studenterna (Yancey Martin, 2003). Män och kvinnor förväntas vara 

duktiga och kunniga inom olika områden och här förutsätts det att manliga respektive 

kvinnliga studenter kommer att arbeta inom olika områden endast baserat på kön (Acker, 

2006). I och med dessa uppfattningar om vilken inriktning studenterna bör välja så 

reproduceras normerna och därmed även ojämställdhet inom skogsrelaterade yrken. En 

respondent nämnde att sättet som föreläsarna uttrycker sig på till slut påverkar ens självbild 

och att man känner att man bara hör hemma inom de yrken som föreläsarna alltid säger att 

kvinnliga studenter brukar arbeta inom. De könade förväntningarna spelar stor roll för 

normerna på utbildningen. Trots att det är en allt större andel kvinnor som studerar inom 

skogsrelaterade utbildningar så finns dessa förväntningar kvar, vilket i sin tur leder till att de 

ojämställda normerna lever kvar. 

 

Vidare tillfrågades respondenterna om hur de upplever sig ha blivit bemötta av både lärare 

och andra studenter under utbildningstiden. Då alla respondenter har provat att arbeta inom 

skogsbranschen före eller under studietiden så fick de även frågor under intervjuerna om hur 

de tycker att det har varit. Här hade de lite olika erfarenheter, men alla hade någon gång 

upplevt att de blivit annorlunda behandlade på grund av att de är kvinnor. En respondent gav 

ett exempel från när hon provade arbeta inom ett företag inom skogsbranschen:  
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…då kan det ju vara ibland lite sådär jaha, kommer det en tjej här eller liksom, jamen alltså den attityden kan ju 

vara ibland… och när nåt har strulat så kanske… ehm, ja det var ju på [företagets namn] i början av min 

utbildning så var det nåt som strulade och då var det en… en truckförare som liksom hävdade jamen kvinnor kan 

ingenting, jävla fruntimmer, alltså typ den där attityden har ju varit ibland… 

 

I detta fall fick respondenten öppet höra att kvinnor inte är lika lämpade som män för yrket på 

grund av att de inte kan någonting. Hon blev direkt beskylld för att något inte hade gått som 

det skulle på grund av att hon är kvinna. En annan respondent beskrev sin upplevelse av att ha 

arbetat i skogsbranschen på detta sätt:  

 
…jag var på ganska många, träffade mycket markägare och medarbetare och var på utbildningsdag och så… och 

jag blev aldrig introducerad för de andra, det var många gånger där alla hälsade på varandra men ingen hälsade 

på mig, att det var liksom, vi kunde verkligen stå i en ring men att jag blev överhoppad liksom… eftersom att jag 

var ny och jag var ung… tjej, det är så som jag tolkar det i alla fall […] det kändes inte som att jag hade nån 

plats, alltså jag hade inget där att göra överhuvudtaget… 

 

Här antydde respondenten att hon blev osynliggjord på grund av sitt kön snarare än att någon 

öppet har kritiserat henne eller kommenterat att hon är kvinna. Effekten blir dock densamma 

som vid öppen kritik eller direkta kommentarer, osynliggörandet skapar en känsla av 

utanförskap. Det visar även på en attityd till kvinnor som antyder mer eller mindre tydligt att 

de inte är lika välkomna som män och att deras arbetsinsats inte värderas på samma sätt som 

mäns av vissa. Då män är etablerade som norm sker integreringen av kvinnor på männens 

villkor och de manliga normerna ligger till grund för hur kvinnors roll värderas i arbetslivet 

(Hirman, 1990). Även Acker (2006) berör hur kvinnors arbetsinsats värderas sin teori om 

könshierarkier i arbetslivet. Minoritetens arbetsinsats värderas inte lika högt och individers 

kvaliteter bedöms olika beroende på om de är män eller kvinnor. I exemplet ovan verkar 

osynliggörandet användas som ett sätt att visa att respondenten inte är lika viktig som de 

övriga närvarande vilket kan ha skett medvetet eller omedvetet. Oavsett vilket så blev det en 

hierarkisk uppdelning. De övriga närvarande hälsade alla på varandra och inkluderade 

varandra i samtalet medan hon blev utelämnad. Den som blir osynliggjord och ignorerad 

hamnar i den lägsta maktpositionen. Om detta skedde på grund av att hon är kvinna går inte 

att veta, men om alla de övriga var män så kan man anta att bemötandet till viss del berodde 

på detta.   

 

5.2 Machokultur 

Ett det andra temat som utvecklades under kodningsarbetet med intervjuerna var machokultur. 

Detta tema baseras på hur respondenterna beskrev den generella kulturen bland de studerande 

och framför allt inom vissa grupper av individer. Alla respondenter uttryckte att den rådande 
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kulturen och jargongen är väldigt macho. Respondenterna menade också att detta inte bara 

drabbar de kvinnliga studenterna på utbildningen utan det drabbar även de manliga 

studenterna som inte vill delta i denna maskulina kultur.  

  
…ja, alltså det är ju mycket det här med normer och… (kort paus) det är ju såklart, det är ju folk som kan skämta 

ganska grovt om nån som inte kan passar in i den här stereotypa normen till exempel […] alltså för nu är det ju 

visst en jargong för att många kommer ju till utbildningen och är ganska liksom gröna och sen… så faller man 

snabbt in i den här jargongen därför att äldre kursarna, då har de det här, det här killgänget som är, liksom… de 

coola killarna och… där det är väldigt mycket liksom… testosteron eller vad man ska säga… 

 

Denna respondent antydde att den rådande jargongen är väldigt hård och att det inte bara 

skämtas om de individer som inte känner sig bekväma i kulturen utan att skämten dessutom 

kan vara grova. Vidare verkar respondenten vara av uppfattningen att de som kommer nya till 

utbildningen inte nödvändigtvis behöver ha med sig den här jargongen, men att de snabbt 

faller in i den rådande kulturen och anammar den. Enligt Cockburns (1991) resonemang kring 

hur maskulina kulturer uppstår och upprätthålls inom mansdominerade organisationer så 

socialiseras manliga studenter som kommer som nya till organisationen snabbt in i den 

rådande kulturen. Dessa kulturer förstärker maskuliniteten och marginaliserar och förminskar 

kvinnor. De kvinnor som studerar på utbildningen blir synliga utifrån en jämförelse med den 

manliga normen och blir därför ofta sedda som en symbol för femininitet och alla kvinnor 

snarare än som individer. Alla respondenter pratade om jargongen som både hård och ibland 

rent sexistisk. En respondent berättade att hon aldrig själv har upplevt att någon har 

objektifierat eller trakasserat henne personligen, utan att det snarare handlar om en 

objektifiering av kvinnor generellt och att detta sker helt öppet. Hon sade att hon upplever det 

som att vissa manliga studenter verkar se de kvinnliga studenterna endast som objekt. En 

annan respondent berättade om en chatt där många av de kvinnliga studenterna förekommer 

eller har förekommit. I denna chatt kommenteras de kvinnliga studenternas utseende, det 

skämtas sexistiskt om dem och har någons utseende förändrats på något sätt diskuteras detta. 

Detta visar att objektifieringen inte bara sker på universitetet eller på sittningar. Risken för att 

bli utsatt för objektifiering är därmed konstant och detta kan ske när som helst utan att de som 

utsätts har någon möjlighet att stoppa det eller kanske ens få reda på det. På universitetet kan 

objektifieringen däremot ske öppet. En av respondenterna berättade om hur hon öppet hört ett 

gäng manliga studenter hånfullt kommentera kvinnliga studenters utseende. Detta tyder på en 

organisationskultur som inte bara förminskar kvinnor utan även tar sig rätten att bedöma dem 

utifrån de mallar som de själva har satt upp. Att detta dessutom sker öppet på universitetet 
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visar att de inte heller bryr sig om ifall någon hör vad de säger och tar illa upp. Snarare är det 

kanske meningen att andra ska höra vad de tycker. 

 

Respondenterna blev sedan tillfrågade om hur stämningen brukar vara utanför 

undervisningsmiljö, på exempelvis sittningar och fester. Alla respondenterna kommenterade 

sittningarna som generellt trevliga men att machokulturen blir extra tydlig där och att det 

finns en del som bör förändras. Sittningarna beskrevs som väldigt traditionsbundna med 

sångtexter och traditioner som kan uppfattas som kränkande och exkluderande. En respondent 

menade att det ibland kan kännas som att man som kvinna är där som något slags ögongodis 

för de manliga studenterna och det förväntas att sexistiska kommentarer ska tas emot utan 

protester. En annan respondent berättade att det oftast är många fler manliga än kvinnliga 

studenter på sittningarna och att det därför är svårt att protestera mot olämpliga kommentarer 

eller händelser då det är de som hörs mest som styr och ställer. 

 
…alltså på själva sittningarna brukar det vara absolut mest killar… mer än vad det är procentuellt, alltså som 

läser på programmet så att om vi är 35 procent tjejer så är det ändå inte det på sittningarna… så är det… ja, 

brukar vara ganska hög alkoholnivå… ganska bröligt och… ehm, ja, folk som tar väldigt mycket plats och tjoar 

och tjimmar liksom, både verbalt och fysiskt liksom, i rummet […] det är ganska liksom macho jargong… 

ehm… mycket liksom sexistiska skämt och… (suck) ja, det är det absolut… 

 

Vidare beskrev respondenterna det som att det finns ett enormt behov av att hävda sig och sin 

rätt att bete sig som man vill inom vissa grupper av individer. Detta sker endast när de är flera 

än en och blir extra tydligt på exempelvis sittningar där alkohol och feststämning är inblandat. 

Det blir viktigare att visa att man tillhör den maskulina kulturen när man är flera i en grupp, 

och det blir även enklare att agera på detta sätt om man har andra runt sig som uppmuntrar 

beteendet. Andersson (2007) menar att det är vanligare med sexuella trakasserier inom 

mansdominerade organisationer än inom organisationer med jämn könsfördelning då 

sexualitet används som ett sätt att behålla den manliga överordningen. Detta blir en del av 

organisationskulturen då männen är i majoritet och styr hur kulturen ska se ut. En respondent 

menade att det inte är så troligt att samma män skulle bete sig på detta sätt om de var själva, 

utan att det blir så när de är i grupp: 

 
…jag tror att de har jättemycket styrka i varann och att de ju inte alls skulle våga säga vissa saker eller göra på 

ett visst sätt om de inte… hade stöd av varandra […] jag tror att de associerar det så hårt med att vara 

[yrkestitel], för då ska man vara macho… 

 

Connell & Messerschmidt (2005) skriver om hur begreppet hegemonisk maskulinitet kan 

förklara hur maskulinitetsnormer skapas och upprätthålls. Inom SLU och skogsbranschen 
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verkar det finnas en bild av hur en ideal person som arbetar inom ett skogsrelaterat yrke ska 

vara. Det blir därför viktigt att leva upp till de normerna. Motpolen, de kvinnliga studenterna, 

hamnar i en position där de förväntas bekräfta den rådande machokulturen genom att 

acceptera sitt underläge och att de blir sedda som objekt. Kulturen reproduceras genom att det 

hela tiden fylls på med nya studenter som anammar normerna. De manliga studenter som inte 

uppfyller kraven för att få delta i den maskulina gemenskapen, eller som inte vill delta på de 

villkor som finns, blir även de utsatta för kränkningar då de inte anses passa in i mallen för 

hur en person som arbetar inom skogsbranschen ska vara. Studenterna som har denna jargong 

får dessutom bekräftelse av att det finns yrkesverksamma personer som också agerar och 

pratar på ett liknande sätt. Det ger en bild av att det är så det är inom branschen och att det är 

ett okej beteende. En respondent gav ett exempel på en händelse som skedde när en grupp 

studenter var på studiebesök på ett pappersbruk: 

 
…det började med att vi hade en föreläsning, han berättade liksom vart pappret som de gör används, och det här 

var så himla fint papper som de gjorde så användes ju till såna här tidningar med snygga tjejer på… alltså 

porrtidningar, ehm… han gick sen igenom processen, vi kom till avdelningen för typ kopiatorpapper och han 

bara ja sen ringer ju flickorna som är sekreterare från företagen och beställer papper från oss… 

 

Respondenten gav detta som exempel på hur det kan se ut utanför universitetsmiljö och att 

machokulturen och jargongen finns överallt i branschen, även om inte alla individer anammar 

den. En annan respondent gav samma exempel som ovanstående men lade även till att det sätt 

som denna person uttryckte sig inte togs emot särskilt bra av studenterna, varken de manliga 

eller kvinnliga, och att detta kan ses som ett tecken på att det ändå blir bättre och att det blir 

mindre och mindre accepterat att prata och skämta sexistiskt eller nedvärderande. Till viss del 

är den nuvarande jargongen och inställningen till kvinnor som somliga verkar ha alltså kanske 

både en könsfråga och en generationsfråga. Även om samtliga respondenter beskrev en 

förhoppning om att det håller på att bli bättre och att rent sexistiska kommentarer eller skämt 

inte är lika accepterat som förr så menade de dock att jargongen absolut är tydlig även i yngre 

generationer och bland studenter. 

 

5.3 Utrymme 

Det tredje temat som framkom i datamaterialet var utrymme. Detta tema baseras på 

respondenternas tankar kring hur det faktum att kvinnor är i minoritet påverkar deras självbild 

och deras tilldelad utrymme i undervisningen, men även hur mycket utrymme diskussioner 

kring jämställdhet och genus får i undervisningen. Här avses alltså både det utrymme som 

kvinnor tilldelas i en mansdominerad utbildning och det utrymme som diskussioner kring 
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genus och jämställdhet ges. En av respondenterna pratade om vilka det egentligen är som är 

drivande i jämställdhetsfrågor och var påtryckningarna kommer ifrån. 

 
…sen tror jag att det har, liksom, inom, ute i näringen så tror jag att det har fått större… genomslag och man har 

väl insett allt fler anledningar att det är viktigt att jobba med jämställdhetsfrågor […] men till exempel har vi ju, 

vi har ju väldigt sällan kvinnliga gästföreläsare… vi har, vi har inte så många kvinnliga lärare eller liksom 

professorer eller… lektorer utan det är ju… ehm, det är ju främst äldre män just nu, och… det påverkar ju 

såklart, men det är ju väldigt svårt att kanske ändra bara sådär för att det krävs ju att någon kvinna ska vara 

intresserad också att ta den rollen…  

 

Respondenten resonerade kring att påtryckningarna för att öka jämställdhetstänket på 

utbildningen behöver komma både utifrån och inifrån för att det ska få någon effekt. Vidare 

menade hon att näringen verkar ha ett större intresse för jämställdhetsfrågor än vad 

utbildningen som respondenten läser enligt henne verkar ha. En annan respondent menade att 

det behövs mer påverkan från näringens håll och att företagen verkligen ska understryka att de 

vill anställa individer som har kunskap inom genus och jämställdhet så att dessa frågor kan 

börja anses mer viktiga på utbildningsnivå. Här framkommer även det paradoxala i att 

kvinnor för att ges utrymme behöver ta mer utrymme, och för att kunna ta mer utrymme 

behöver de tilldelas mer utrymme. Det blir svårt att lösa problemen om inte strukturer och 

normer förändras innan. En respondent uttryckte sig såhär:  

 
…liksom för att locka mer kvinnor också, det är ju också att lyfta, jamen om man liksom ser på alla typ 

professorer eller lektorer här, det är bara män liksom, alltså man måste som börja liksom från ett helt annat håll, 

eller vilket håll ska man börja från… ska man bara anställa en massa kvinnor så kanske inte det löser så mycket, 

men jag tänker liksom lyfta framgångsrika kvinnor som… inom branschen, att det kan inspirera väldigt 

mycket… 

 

Samtliga respondenter diskuterade hur utbildningen skulle kunna förbättra utbildningen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Respondenterna nämnde att de har generella kompetenser i sin 

utbildning där exempelvis skriftlig redovisning ingår, och att jämställdhet och genus borde 

ingå i utbildningen som en generell kompetens. På frågan om de tycker att det för närvarande 

finns ett tydligt genusperspektiv på SLU svarade samtliga respondenter nej. 

 
…jag vet att det finns, alltså nåt likavillkors, nån likavillkorskommitté som jag säkert tror jobbar jättehårt… 

ehm, och de har haft nån, nån teaterföreställning nu i veckan och… som just behandlar liksom genus, ja utifrån 

ett genusperspektiv och så, men det är absolut inte nånting som genomsyrar vår utbildning utan det är liksom på 

sin… kant eller vad man ska säga… 

 

Respondenterna sade även att förslag till ökade diskussioner och undervisning med genus- 

och jämställdhetsperspektiv tas emot negativt, både från vissa lärare och studenter. Argument 

för att inte väva in detta i undervisningen är ofta att det inte är relevant och att man inte 
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studerar på SLU för att lära sig något om genus utan man är där för att läsa om skog. Vissa 

föreläsare vill inte heller vika något av sin studietid för att få in mer genusundervisning då de 

anser att det är viktigare med de skogsrelaterade ämnen som de redan undervisar i. En 

respondent beskrev föreläsarnas respons på förslag om ökad jämställdhetsundervisning på 

detta sätt:  

 
…jag tror att vissa är väldigt medvetna och också vill… är med på det tåget, bara nu måste vi faktiskt agera… 

det är ju de som är intresserade, som har fattat grejen, sen tror jag att det faktiskt finns de som bara tycker att det 

är så jävla löjligt, typ det här är ett universitet, vi ska plugga skog, jag ska lära de här personerna att bli 

[yrkestitel]… 

 

Återigen sker undervisningen på majoritetens, männens, villkor – då de inte drabbas i lika stor 

utsträckning av genusordningarna så inser de inte heller behovet av förändrade strukturer 

(Hirdman, 1990). Det är enligt respondenterna fakultetens ansvar att engagera lärarna i det här 

och bestämma att jämställdhet ska ingå i undervisningen. Fakulteten i sin tur borde inte vara 

rädda för att sticka ut och driva den här frågan. Att fler och fler företag har börjat lyfta att de 

vill ha anställda som är kunniga inom genus och jämställdhet är något som SLU borde ta till 

sig och inse vikten av. 

 

Respondenterna fick frågan om de upplever sig bli annorlunda behandlade eller bemötta av 

lärare och föreläsare på universitetet. Som nämnts i föregående avsnitt så upplevde flera av 

respondenterna att både föreläsare från SLU och gästföreläsare generellt utgår från en man då 

de ger exempel från arbetslivet. En respondent menade att föreläsarna troligtvis försöker ge 

lika mycket utrymme till alla sina studenter men att det ändå blir att de manliga studenterna 

tar för sig mer än de kvinnliga studenterna eftersom de är fler. En annan respondent sade att 

lärarna nog är medvetna om de genusordningar som finns på utbildningen och att de kanske 

inte uppmuntrar dem men inte heller aktivt försöker motarbeta dem. De i princip enbart 

manliga föreläsarna riktar sig mer till de manliga studenterna i undervisningen och som 

kvinnlig student har man svårare att höras och känna att man får lika mycket utrymme: 

 
…det är väl svårt att sätta ord på men jag känner absolut att alla de liksom lite äldre manliga föreläsarna bondar 

ganska mycket med… med de yngre killarna… eller med studenterna, och… så det… ja, det upplever jag 

absolut, och nåt konkret exempel… ehm, men till exempel, det finns nåt som heter [föreningens namn], där det 

är gamla [yrkestitel], och där vet jag att det är flera studenter som är inbjudna och alla de är killar, och jag vet 

inte hur det går till exakt för att bli inbjuden men… ja, det är inte några tjejer i alla fall som… som liksom är 

med, från oss liksom, vi som pluggar nu, utan det är liksom ett gäng killar… 

 

Begreppet homosocialitet (Holgersson, 2006) avser tendensen hos enskilda individer att 

gynna andra individer med egenskaper som liknar deras egna. Avsikten med att det endast är 
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manliga studenter som blir inbjudna till föreningen som nämns behöver inte vara att 

exkludera kvinnliga studenter men effekten blir ändå exkludering. Respondenten vet inte ens 

hur det går till att bli inbjuden. De personer som är ansvariga för att bjuda in till föreningen är 

kanske inte själva medvetna om att de uteslutande bjuder in manliga studenter, men om det 

till största del, eller endast, är män som redan är aktiva så kan detta vara anledningen till att 

inga kvinnliga studenter bli inbjudna. Homosocialitet förknippas ofta med könsskillnader i 

fråga om sociala nätverk och resurser som är tillgängliga för enskilda individer, som i 

respondentens exempel ovan. Detta leder till att ojämställda könsordningar fortsätter 

reproduceras inom organisationer då strukturerna inte alltid är uppenbara för de som är i 

majoritet och därmed innehar den största maktpositionen. Sociala närverk kan vara avgörande 

för framtida möjligheter i arbetslivet då det är ett ställe att skapa nya kontakter och 

marknadsföra sig själv.  Att endast manliga studenter blir inbjudna till föreningen som nämns 

i citatet ovan är, medvetet eller omedvetet, något som kan innebära att de kvinnliga 

studenternas förutsättningar att få ett jobb efter avslutad utbildning är sämre än de manliga 

studenternas. Det innebär också en uteslutning ur en gemenskap som är relevant för den 

utbildning de studerar. 

 

5.4 Dåligt diskussionsklimat 

Det fjärde temat är dåligt diskussionsklimat. Detta tema framträdde då respondenterna pratade 

om hur diskussioner kring jämställdhet och genus tas emot av andra studenter och av somliga 

lärare. Alla respondenter beskrev diskussionsklimatet som väldigt dåligt. De studenter som 

problematiserar situationen och försöker lyfta jämställdhet och genus som viktiga ämnen blir 

bemötta med irritation eller ignorans. Respondenterna pratade om ett par tillfällen då det har 

varit genusdagar eller föreläsningar om genus på universitetet och att detta generellt inte tas 

emot särskilt väl. En av respondenterna gav ett exempel på hur en diskussion kring genus 

hade gått till: 

 
…jag själv till exempel blev väldigt illa till mods, och några killar satt och skrattade… så att det blev liksom 

ingenting av själva diskussionen så det gick liksom inte att komma nånstans… och sen dessutom så kändes det 

som att när vi hade vissa diskussioner för vi skulle berätta om egna erfarenheter och sånt där, då var det också 

lite svårt därför att det fanns ganska många bland tjejerna också som… som inte ville liksom kännas vid att det 

skulle vara något problem… ehm, och då är det ju väldigt svårt att diskutera för då kan man ju själv känna sig 

som att man är en, typ en… klag, alltså liksom klagar och typ problemmakerska eller liksom… att man typ själv 

hittar på eller att man, det känns fel liksom och det blir ju den känslan istället för att man faktiskt kan prata om 

det på riktigt… 
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Problemet här är enligt respondenten både att diskussioner kring genus och jämställdhet inte 

tas på allvar och att de som faktiskt försöker problematisera situationen blir stämplade som att 

de bara klagar eller hittar på problem som inte finns. Det kan vara så att vissa av de manliga 

studenterna är ovilliga att backa från sin överordnade position eller att de verkligen tycker att 

de som försöker diskutera jämställdhetsproblemen hittar på för att de själva inte ser 

strukturerna (Crowe, 2011). Det försvårar situationen när det dels finns både kvinnliga och 

manliga studenter som inte vill kännas vid problemen men också att det är svårt att ge tydliga 

exempel på vad det är som faktiskt är fel. Respondenten sade att det mer handlar om en känsla 

av att vara nedvärderad på grund av att det hela tiden sker små saker eller att man får höra 

kommentarer. Detta innebär inte att känslan hos de individer som känner sig kränkta är 

mindre befogad, men det kan vara svårt att ge klara exempel på varför man känner sig kränkt. 

Detta var något som samtliga respondenter nämnde under intervjuerna: känslan av att hela 

tiden tas på mindre allvar än de manliga studenterna, känslan av att hela tiden behöva tänka 

på hur man agerar och vad man säger för att inte bli utpekad som mindre kunnig på grund av 

att man är kvinna, känslan av att vara nedvärderad av andra studenter och ibland lärare eller 

gästföreläsare. Enligt Lidestav (2015) är skogsnäringen en bransch som präglas av maskulina 

normer. De få kvinnor som har arbetat inom skogsrelaterade historiskt har negligerats och 

jämställdhet har länge varit frånvarande i diskussioner om problem inom skogsbranschen. Nu 

när jämställdhet börjar diskuteras allt mer och fler företag försöker engagera ett 

jämställdhetsperspektiv i sitt arbete så behandlas frågan rationellt ur ett ekonomiskt 

perspektiv istället för att fokusera på värderingar och normer (Holmgren & Arora-Jonsson, 

2015). Detta leder till att kvinnor medvetet eller omedvetet anpassar sitt tänkande och 

agerande eftermajoriteten. Av dessa anledningar kan det, som respondenterna sagt i 

intervjuerna, vara svårt att sätta ord på specifika företeelser som är fel inom utbildningen. Då 

man dagligen befinner sig i en organisation med ett så pass homogent tankesätt så blir man till 

slut van vid hur det är och det skapas istället en känsla av att inte räknas på samma sätt som 

de manliga studenterna.  

 

En annan respondent beskrev det som att det finns ett hårt motstånd mot de som 

problematiserar den situationen där det förekommer sexism och där många kvinnliga 

studenter upplever sig nedvärderade. Effekten av problematisering blir snarare att de som 

beter sig illa börjar agera ännu sämre som för att markera att de inte tänker ta åt sig av 

kritiken: 
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…det blir ju jätteproblematiskt tycker jag, ehm… både för killar och tjejer, tjejer som känner sig liksom… ehm, 

som ja, som känner sig liksom, jamen mycket nedvärderande och, och så killar som inte känner att de passar in 

och inte känner att de har en plats i det sammanhanget, och om nån försöker… liksom, uttrycka det att så här 

killar jag tycker inte att det här är okej då möter man liksom hårt motstånd, och… ja, att… och det har jag 

upplevt på sittningar att det blir nästan hotfullt, ehm, när nån säger att det där är inte okej, alltså det där är under 

bältet, nu får ni sluta, då blir det… ja, inte trevligt liksom… 

 

Denna respondent poängterade att både kvinnliga och manliga studenter kan känna sig 

nedvärderade eller kränkta. Det har skapats en form av elit av manliga studenter som blivit 

normerande för hur alla manliga studenter på utbildningen ska agera för att accepteras. Precis 

som Connell och Messerschimdt (2005) beskriver hegemonisk maskulinitet så är det en 

mindre skara manliga studenter som innefattas av den ideala formen av maskulinitet, men då 

de är de enda som uppfyller de rådande normerna så blir det även de som har den största 

makten. Beteendet legitimeras därmed av dem själva då de enda som ifrågasätter deras 

agerande är individer och grupper som innehar en lägre maktposition. Hierarkin på 

utbildningen gäller inte bara män och kvinnor där män är överordnade och kvinnor 

underordnade, utan här handlar det snarare om olika former av maskulinitet och femininitet. 

Även manliga studenter som inte når upp till den sortens maskulinitet som är norm på 

utbildningen hamnar i en lägre position i hierarkin. En av respondenterna menade att det 

bland de manliga studenterna framför allt är de som kan uppfattas som mindre maskulina som 

blir nedvärderade. Det är tydligt att det inte bara handlar om att vara man utan även att agera 

maskulint. 

 

Vidare berättade respondenten att det otrygga diskussionsklimatet, som ibland till och med 

kan upplevas som hotfullt, gör att man som student får känslan av att bara kunna diskutera 

problemen med en viss grupp individer. Hon beskrev det som att det inte är socialt accepterat 

att problematisera eller vara normkritiskt och att man alltid måste tänka på vem det är man 

pratar med innan man tar upp något som rör genus eller jämställdhet. Även om det finns en 

grupp studenter som lyfter problemen och diskuterar jämställdhet så känner man sig därför 

ganska ensam menade hon. En annan respondent sade att det dåliga diskussionsklimatet 

nästan är värre än den faktiska machokulturen, jargongen och de ojämställda strukturerna.  

 
…hur folk hanterar den situationen, den är inte bra för att de då som upplever att vi ska bevara traditioner, vi ska 

ha våra sånger… de kan inte hantera den kritiken och, ehm… då kommer det ju fram liksom kränkningar och 

liksom… ja, men anklagelser liksom, PK-kärringar och liksom… feminister och liksom, du vet hela den här, de 

här sociala… eller de här grupperna då liksom… ehm… så att, så kastas det ju väldigt mycket, alltså såhär… på 

de är personerna som ifrågasätter om vi verkligen ska ha kvar de här traditionerna för att det känns inte bra… 

(kort paus) ja, det är det största problemet för mig personligen, alltså såhär faktiskt, att man ska bli såna ovänner 

om det här liksom… 
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En av respondenterna menade att det har skett en uppdelning i tre grupper av studenter. En 

som vill lyfta diskussionerna och problematiseringen mycket mer, en som absolut inte vill 

kännas vid problemen utan vill fortsätta som det alltid har varit, och en som står i mitten. Hon 

berättade vidare att den grupp som står i mitten av någon anledning brukar hålla med de som 

inte tycker att det finns några problem när det blir diskussion. Därmed blir de som vill lyfta 

frågan i minoritet. En respondent resonerade kring hur detta kommer sig och att det verkar 

som att den grupp individer som vill stå fast vid kulturen och traditionerna på något sätt 

innehar den sociala makten. 

 
…tydligen så har de här machopersonerna också väldigt mycket makt på nåt sätt… fast egentligen har de inte det 

men det blir som att, det blir som en social makt kanske mer, om de liksom, att de äger samtalet… 

 

Respondenten beskrev det som att det är den grupp studenter som blir mest kritiserade som 

också är de som styr samtalen och att det på något sätt bara har blivit så att denna grupp 

innehar mest makt. Återigen handlar det om maktstrukturer. Den grupp som innehar makten 

är de som bestämmer normerna och på så sätt reproduceras strukturerna. De kvinnliga 

studenternas underordning kvarstår eftersom de är i minoritet (Hirdman, 1990) och de 

manliga studenterna som inte vill delta i jargongen eller anammar normerna hamnar även de i 

en underposition då de inte uppnår till de krav som finns för att räknas till gemenskapen 

(Connell & Messerschmidt, 2005).  

 

Respondenterna fick under intervjuerna om vad de tror att studenterna själva kan göra för att 

förändra strukturerna. Här blev svaret att diskussionsklimatet måste bli bättre, öppnare och 

mer accepterande. Respondenterna menade att mycket just nu hänger på en själv, både under 

utbildningen men även när man ska ut i arbetslivet. Det gäller att vara tuff och våga stå upp 

för sig själv för att orka stå emot genusordningar och sexistiska eller nedvärderande 

kommentarer. Som kvinna inom skogsbranschen är det mer uppförsbacke och därför måste 

man både ha viljan och orken att kämpa. Samtidigt menade respondenterna att det inte borde 

behöva vara så. För de som inte känner att de har detta inom sig blir det en ännu större 

utmaning och det måste finnas en plats även för de som inte orkar eller kan stå upp för dig 

själva och säga ifrån. En respondent sade att även om hon själv har skinn på näsan och kan stå 

upp för sig själv så blir hon nedstämd när hon tänker på andra som kanske inte kan det: 

 
…sen blir jag också deppig för det är ju många som absolut inte känner att de kan… stå upp för sig själva eller 

känna såhär det här accepterar inte jag, jag accepterar inte att bli behandlad på det här sättet, många som känner 

att de inte… kan det eller orkar det eller vågar det, och det känns ju jättesorgligt… 

 



 

 35 

Det finns alltså de som inte själva vill eller klarar att stå upp för sig själva så mycket som 

kanske krävs för att orka stå ut som kvinna i en mansdominerad bransch. Därför menade 

respondenterna att de som är insatta i frågan eller har mer ork, både män och kvinnor, bör stå 

upp för andra också så att man inte behöver känna sig ensam i sin situation. Hideg och Ferris 

(2016) menar att det inom organisationer där sexismen sker öppet genom objektifiering och 

trakasserier, vilket verkar vara fallet inom respondenternas utbildning, är svårare att sträva 

mot jämställdhet. Detta på grund av att män inom sådana organisationer tenderar att se 

kvinnor som ett hot mot den manliga överordningen och gemenskapen och att de därför gör 

motstånd mot försök till att genomföra jämställdhetsarbete. Att stå upp för sig själv och andra 

som utsätts för kränkningar försvåras av detta och kan kännas som en enda lång uppförsbacke 

som en av respondenterna uttrycker sig. Respondenterna uttryckte dock alla en förhoppning 

om att det är på väg att bli bättre. De menade att det trots allt känns som att det sker en 

förbättring för varje år då det kommer nya studenter till utbildningen. Intresset för och 

kunskaper om genus och jämställdhet växer mer och mer, framför allt i yngre generationer. 

 

På frågan om vad respondenterna själva tror skulle behöva göras för att förändra bilden av att 

det är män som ser ut och agerar på ett visst sätt som arbetar i skogsbranschen svarade 

samtliga respondenter att det behövs en attitydförändring i hela branschen. För att denna 

attitydförändring ska ske menade respondenterna att det behövs fler diskussioner kring genus 

och ett mer aktivt arbete för jämställdhet, både på utbildningsnivå och i branschen i stort. Alla 

respondenter nämnde även att fler kvinnor behöver lyftas inom skogssektorn för att visa att 

män och kvinnor är lika kompetenta och har lika mycket att bidra med, och även för att man 

som kvinnlig student ska ha yrkesverksamma personer att spegla sig i. Det räcker inte med att 

endast anställa fler kvinnor och tro att det ska lösa problemen utan man måste gå djupare än 

så: 

 
…om det bara sitter män där, man bara åh vi ska förändra, vi vill ha en ny dimension på vårat kontor, vi sätter en 

tjej här… löser ett numerärt problem men arbetsmiljön är väl kass… så det är inte så konstigt att man lämnar 

branschen, det brukar vi faktiskt få, eller jag brukar få den frågan… om man pratar med ett företag så bara jamen 

hur ska vi göra för att få ha kvar er, det är så många kvinnor som lämnar branschen… ehm… och så blir det som 

att… man kan ju inte bara liksom lösa det numerärt utan det är liksom arbetsmiljön och normer och strukturer 

och… som måste… uppmärksammas framför allt för att veta att de finns… 

 

Respondenten underströk vikten av att det är strukturerna och normerna som måste 

uppmärksammas och åtgärdas. Genom att etablera av det manliga som norm cementeras 

kvinnors sociala underordning och ojämställda maktrelationer mellan män och kvinnor 

normaliseras. Därmed reproduceras bilden av att skogsrelaterade yrken är mansyrken och det 
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blir svårt att förändra den bilden genom att bara anställa fler kvinnor, särskilt om arbetsmiljön 

inte heller är bra (Hirdman, 1990). Detta innebär inte att företag och organisationer ska sluta 

försöka få in fler kvinnor på sina arbetsplatser, men det krävs samtidigt ett arbete för att 

förändra attityderna, normerna och strukturerna. 

 

6 Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur genusordningar tar sig uttryck, legitimeras och 

reproduceras på en traditionellt mansdominerad utbildning. Genom semi-strukturerade 

intervjuer med fyra kvinnliga respondenter uppnåddes fyra huvudsakliga resultat. Dessa 

resultat var att män ses som norm på utbildningen och inom skogsyrket, att den rådande 

organisationskulturen är väldigt macho, att både kvinnor och frågor som rör genus och 

jämställdhet får lite utrymme och att det råder ett dåligt diskussionsklimat.  

 

Samtliga respondenter kom tidigt under intervjuerna in på att utbildningen och branschen är 

mansdominerad och att detta var något de var medvetna om redan innan de började studera. 

Då skogsbranschen dessutom har varit ett arbete som länge krävde fysisk styrka så har det 

dessutom fått en maskulin stämpel. Det är inte bara mansdominerat utan har fått en maskulin 

könsmärkning (Wittbom, 2009). Trots att det är en allt större andel kvinnor som studerar 

skogsrelaterade utbildningar och arbetar inom skogsbranschen så är män fortfarande 

utgångspunkten. När en yrkesverksam person exemplifieras i undervisningen inom 

skogsrelaterade utbildningar så är exemplet en man och många lärare förutsätter att kvinnor 

och män kommer att ha olika arbetsuppgifter efter avslutad utbildning. Gamla traditioner och 

förutfattade meningar lever kvar på utbildningen. Att det är en mansdominerad sektor och att 

gamla traditioner lever kvar bidrar till den rådande organisationskulturen som respondenterna 

beskrev som väldigt macho och maskulin. Normerna, organisationskulturen och traditionerna 

legitimeras då problemen inte åtgärdas. Det lyfts fram som något positivt att andelen kvinnor 

ökar på utbildningen, men det verkar inte finnas tillräcklig insikt eller tillräckligt engagemang 

för att göra något åt den faktiska situationen som många av de kvinnliga studenterna befinner 

sig i under sin studietid. Lärarnas argument för att inte inkludera genus och jämställdhet i 

undervisningen är att det inte finns någon plats för det. Många studenter menar att de tycker 

att det är onödigt med genusundervisning eftersom de är där för att lära sig om skog. Gällande 

skogsbranschen, som många andra mansdominerade branscher, så handlar det inte bara om att 
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lösa ett numerärt problem och försöka få in fler kvinnor i organisationen. Det handlar om att i 

grunden förändra strukturer och normer för att på så sätt förbättra kvinnors situation. Samma 

strukturer återfinns både på utbildningsnivå och i yrkeslivet vilket innebär en konstant 

reproducering av genusordningarna i hela branschen. Om studenter redan under utbildningen 

har obligatorisk undervisning i genus och jämställdhet så kommer detta med största 

sannolikhet leda till att även normerna i yrkeslivet förändras. Jämställdhetsarbetet bör 

motiveras av värderingsrelaterade skäl lika mycket, om inte mer, som av ekonomiska och 

lagliga skäl. Det kan i sin tur leda till att fler kvinnor söker sig till utbildningen och 

branschen. 

 

Reproduktion av normerna sker även genom att det hela tiden tillkommer nya studenter som 

anammar machokulturen, även om inte alla gör det. Organisationskulturen drabbar inte bara 

kvinnliga studenter negativt utan även vissa manliga studenter som inte känner sig bekväma i 

denna machokultur. Somliga av traditionerna på exempelvis sittningar är exkluderande och 

nedvärderande mot både kvinnor och andra icke-normativa individer. Även här sker, 

medvetet eller omedvetet, en legitimering av normerna och organisationskulturen. 

Utbildningen har en organisationskultur som upprätthålls av en grupp manliga studenter och 

som innehåller och tillåter sexism och objektifiering. Dessa studenter är även de som verkar 

inneha den största maktpositionen och därmed de som främst är normerande för hur nya 

studenter ska agera. Att de innehar denna maktposition, kombinerat med att lärarna inte 

verkar vilja engagera sig tillräckligt mycket för att det ska ske någon förändring, är troligtvis 

en av orsakerna till både att kvinnor och diskussioner kring jämställdhet tilldelas lite utrymme 

och att diskussionsklimatet är dåligt. Det framgick i intervjuerna att lärarna troligtvis avser att 

ge alla studenter lika mycket utrymme i undervisningssituationer, men att de manliga 

studenterna tar mer utrymme. Detta kan vara en individfråga men troligtvis handlar det även 

här om genusordningar. Män är ofta vana vid att bli tilldelade större utrymme än kvinnor i de 

allra flesta situationer och därför tar de för sig mer, medan kvinnor ofta har lärt sig att ta 

mindre plats och därför backar de i sådana situationer (Crowe, 2011). Här är det framför allt 

lärarna som måste uppmärksamma detta och mer aktivt förhindra att de manliga studenterna 

tar mer utrymme än de kvinnliga studenterna. Inte heller jämställdhetsdiskussioner får särskilt 

mycket utrymme i undervisningen. Detta tyder på att de till största delen manliga föreläsarna 

inte ser de strukturer som finns inom utbildningen då de själva är en del av den manliga 

majoriteten. Att inte uppmärksamma de strukturer som man själv är med och bidrar till att 

reproducera är ett mönster inom alla mansdominerade organisationer då det är den grupp som 
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är i majoritet som innehar den högsta maktpositionen (Kanter, 1977). En konsekvens av detta 

kan vara att man anser att de problem som minoriteten pekar på är påhittade eller att de är 

överkänsliga. Detta var något som samtliga respondenter tog upp i intervjuerna: att inte bli 

tagna på allvar, varken av lärare eller vissa grupper av studenter. Gällande traditionerna på 

exempelvis sittningar och liknande så har det skapats två grupper, en grupp som kritiserar 

traditionerna och tycker att de behöver ändras och en grupp som absolut vill behålla dem och 

anser att de är väldigt viktiga. Detta är ett tydligt mönster när det gäller många diskussioner 

som framför allt rör genus och feminism i hela samhället: de grupper som blir kritiserade blir 

ännu mer villiga att slåss för sin rätt att fortsätta bete sig som de alltid har gjort ju mer de 

ifrågasätts.  

 

Det största problemet verkar vara den generella organisationskulturen på utbildningen. Det är 

en organisationskultur som tillåter sexism och nedvärderande kommentarer, som reproducerar 

maskulinitetsnormer och som till viss del exkluderar kvinnor. Detta legitimeras, medvetet 

eller omedvetet, av att det inte görs tillräckligt aktivt för att åtgärda problemen. Trots att allt 

fler försöker problematisera den nuvarande situationen och menar att det krävs ett ökat 

jämställdhetsarbete inom utbildningen så sker det inga större förändringar. Det finns dock ett 

politiskt mål att alla organisationer i Sverige ska bli helt jämställda och innehålla 

jämställdhetsintegrering (Regeringen, 2015), något som även gäller utbildningar. Gällande 

skogsbranschen som helhet så menade respondenterna att det verkar finnas en vilja att anställa 

fler kvinnor. Man får ofta höra att det är positivt att det kommer en kvinna när man 

exempelvis ska sommarjobba och även på utbildningen pratas det om den ökade andelen 

kvinnor som något positivt. Det går dock inte att förändra de strukturer som finns nu genom 

att endast anställa fler kvinnor. Det löser ett numerärt problem men det löser inte de djupt 

rotade normerna. För att detta ska förändras krävs det en ökad kunskap om genus och 

jämställdhet och en minskad acceptans mot kränkande eller nedvärderande behandling 

motgrupper som är i minoritet inom branschen eller som inte helt följer normerna. 

 

7 Framtida forskning 
Eftersom det empiriska datamaterialet i denna studie endast bygger på intervjuer med fyra 

respondenter där samtliga studerar inom en skogsrelaterad utbildning så är det svårt att 

generalisera resultatet, både på skogsbranschen i stort och på mansdominerade utbildningar. 
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Resultaten kan dock vara relevanta för att förstå problem gällande rekrytering av kvinnor till 

och kvinnors situation i mansdominerade yrken då de bekräftar tidigare forskning som rör 

könsstrukturer och genusordningar inom organisationer. Respondenterna hade lite olika 

upplevelser av att arbeta inom skogsbranschen och de beskrev även hur det är att vara i 

minoritet på utbildningen på lite olika sätt. Det var dock tydligt att de alla upplevde att det 

finns en machokultur på SLU och att normerna är väldigt stereotypa och maskulina. Detta är 

något som både SLU och skogsbranschen bör ta på stort allvar. Strukturerna och normerna 

bör utvärderas på ett sådant sätt att resultatet blir mer generaliserbart. Eftersom detta inte 

endast gäller skogsrelaterade utbildningar utan även skogliga företag och organisationer 

skulle en nationell utvärdering vara intressant och förmodligen relevant att genomföra. Det 

skulle även vara intressant att höra vad manliga studenter och yrkesverksamma har för tankar 

kring genus och jämställdhet inom branschen, inte bara kvinnor. Som respondenterna 

uttryckte så är det normerna och strukturerna som måste förändras. Det räcker inte att bara 

anställa fler kvinnor och tro att det ska lösa problemen. Viktigt att komma ihåg är också att 

dessa strukturer naturligtvis inte är unika för skogsbranschen utan gäller för många 

könssegregerade yrkesgrupper och sektorer. 

 

Referenser 
• Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

• Andersson, Anneli (2007) “Vi blev antagligen för många”: könskränkande behandling i 

akademisk miljö. Uppsala: Uppsala universitet 

• Andersson, Elias & Lidestav, Gun (2016) Creating alternative spaces and articulating needs: 

Challenging gendered notions of forestry and forest ownership through women’s networks, 

Forest Policy and Economics, 67, 38-44, http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2016.03.014  

• Andersson, Lisa (2015) i Andersson, Elias (red.) Den öppna skogen - kön, genus och 

jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service/Repro, 27-37 

• Bjereld, Ulf, Demker, Maria & Hinnfors, Jonas (2009) Varför Vetenskap? Lund: 

Studentlitteratur 

• Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101 

• Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

• Charles & Bradley (2009) Indulging Our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of 

Study in 44 Countries. American Journal of Sociology, 114:4, 924-976 

• Cockburn, Cynthia (1991) In the way of women. London: McMillan 

http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2016.03.014


 

 40 

• Connell, Raewyn (1995) Maskuliniteter. Polity Press Ltd, Cambridge 

• Connell, R.W. & Messerschmidt, James W. (2005) Hegemonic Masculinity: Rethinking the 

Concept, Gender and Society, 19:6, 829-859  

• Crowe, Jonathan (2011) Men and feminism: Some challenges and a partial response, Social 

Alternatives, 30:1, 49-53 

• Diskrimineringslagen (hämtad 2017-04-05) http://www.do.se/lag-och 

ratt/diskrimineringslagen/ 

• Dolling & Wickman (2015) i Andersson, Elias (red.) Den öppna skogen - kön, genus och 

jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service/Repro, 131-150 

• Graneheim, U.H. & Lundman, Berit (2012) Kvalitativa innehållsanalys. I Granskär, M & 

Höglund-Nielsen, B (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur 

• Hansen, Eric, Conroy, Kendall, Toppinen, Anne, Bull, Lyndall, Kutnar, Andreja & Panwar, 

Rajat (2016) Does gender diversity in forest sector companies matter?, NRC Research Press, 

46, 1255-1263, dx.doi.org/10.1139/cjfr-2016-0040  

• Hearn, Jeff (2002) Alternative conceptualizations and theoretical perspectives on identities 

and organizational cultures: a personal view of research on men in organizations. I Aaltio, 

Iiris & Mills, Albert J. (red.). Gender, identity and the culture of organizations. London: 

Routledge. 

• Hearn, Jeff, Nordberg, Marie, Andersson, Kjerstin, Balkmar, Dag, Gottzén, Lucas, Klinth, 

Roger, Pringle, Keith & Sandberg, Linn (2012) Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 

Years of Research in Sweden, Men and Masculinites, 15:1, 31-55, DOI: 

10.1177/1097184X11432113  

• Hideg, Ivona & Ferris, D. Lance (2016) The Compassionate Sexist? How Benevolent 

Sexism Promotes and Undermines Gender Equality in the Workplace, Journal of Personality 

and Social Psychology, 111:5, 706-727, http://dx.doi.org/10.1037/pspi0000072   

• Hirdman, Yvonne. (1990). Genussystemet. Demokrati och makt i Sverige: 

Maktutredningens huvudrapport. SOU 1990:44, Stockholm: Allmänna förlag. 

• Holgersson, Charlotte (2006) Homosocialitet som könsordnande process, Norma: Nordic 

Journal for Masculinity Studies, 1:1, 24-41 

• Holmgren, Sara & Arora-Jonsson, Seema (2015) The Forest Kingdom – with what values 

for the world? Climate change and gender equality in a contested forest policy context, 

Scandinavian Journal of Forest Research, 30:3, 235-245, DOI: 

10.1080/02827581.2014.1002216  

• Johansson, Maria (2015) i Andersson, Elias (red.) Den öppna skogen - kön, genus och 

jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service/Repro, 63-73 

• Regeringskansliet (2016) Jämställdhetsintegrering. http://www.regeringen.se/regeringens-

politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/ (hämtad 2017-05-17) 

• Kanter, Rosabeth Moss (1977) Men and Women of the Corporation. New York: Basic 

Books 

http://www.do.se/lag-och%20ratt/diskrimineringslagen/
http://www.do.se/lag-och%20ratt/diskrimineringslagen/
http://dx.doi.org/10.1037/pspi0000072
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/


 

 41 

• Lantz, Annika (2013) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

• Laszlo Ambjörnsson, Emmeline (2015) i Andersson, Elias (red.) Den öppna skogen - kön, 

genus och jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service/Repro, 99-108 

• Lidestav, Gun (2015) i Andersson, Elias (red.) Den öppna skogen - kön, genus och 

jämställdhet i skogssektorn. Uppsala: SLU Service/Repro, 15-25 

• McLaughlin, Heather, Uggen, Christopher & Blackstone, Amy (2012) Sexual Harassment, 

Workplace Authority, and the Paradox of Power, American Sociological Review, 77:4, 625-

647, DOI: 10.1177/0003122412451728 

• SCB (2010) Tema: Utbildning; Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2015. (hämtad 

2017-04-09) 

• SCB (2017) Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015. 

http://www.scb.se/contentassets/982742930b774ff49ba5a7056d069992/am0208_2015a01_sm

_am33sm1701.pdf (hämtad 2017-04-09) 

• SCB (2015) Befolkningen 2006-2015 fördelad efter utbildningsgrupp och kön. 25-64 år. 

(hämtad 2017-04-09) 

• SOU 2004:43 (2004) Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Stockholm: Fritzes 

http://www.regeringen.se/49baef/contentassets/533a8d5e46bf409cb3c0e7710e85c141/den-

konsuppdelade-arbetsmarknaden-a-2004 (hämtad 2017-05-15) 

• SOU (2014) Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska 

arbetsmarknaden. Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 

http://jamstalldhetiarbetslivet.se/wp-content/uploads/2014/12/SOU-2014_81_total.pdf 

(hämtad 2017-04-09) 

• Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer: inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2017-05-

03) 

• West & Zimmerman (1987) Doing Gender, Gender & Society, 1:2, 125-151, DOI: 

10.1177/0891243287001002002 

• Wittbom, Eva (2009) Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för 

jämställdhetsintegrering. Stockholm: Stockholms universitet  

• Wright, Tessa (2016) Women’s Experience of Workplace Interactions in Male-Dominated 

Work: The Intersections of Gender, Sexuality and Occupational Group, Gender, Work & 

Organization, 23:3, 348-362, doi:10.1111/gwao.12074  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.scb.se/contentassets/982742930b774ff49ba5a7056d069992/am0208_2015a01_sm_am33sm1701.pdf
http://www.scb.se/contentassets/982742930b774ff49ba5a7056d069992/am0208_2015a01_sm_am33sm1701.pdf
http://www.regeringen.se/49baef/contentassets/533a8d5e46bf409cb3c0e7710e85c141/den-konsuppdelade-arbetsmarknaden-a-2004
http://www.regeringen.se/49baef/contentassets/533a8d5e46bf409cb3c0e7710e85c141/den-konsuppdelade-arbetsmarknaden-a-2004
http://jamstalldhetiarbetslivet.se/wp-content/uploads/2014/12/SOU-2014_81_total.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 42 

Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Kön?  

 

Ålder?  

 

1. Hur länge har du studerat? 

 

2. Har du studerat något annat eller arbetat med något annat tidigare?  

 

3. Vad var det som fick dig att välja den här utbildningen?  

- Vad visste du om utbildningen, arbetsmarknaden, tog reda på något osv.  

 

Allmänt bemötande 

4. Vad upplever du att du fick för respons av familj och vänner när du valde den här 

utbildningen?  

 

5. Hur stor skillnad skulle du uppskatta att det är i andel män och andel kvinnor i 

utbildningen? I din klass och i programmet. 

- Hur upplevde du det? 

 

6. Kommer du ihåg om du upplevde att tjejerna behandlades eller togs emot annorlunda än 

killarna?  

- Av lärare 

- Av de manliga studenterna 

- Av studenter som studerat längre på programmet 

 

7. Upplever du att det har blivit någon skillnad nu mot för hur det var då i början? 

 

Undervisningssituationer 

8. Hur är undervisningen upplagd?  

- Exempelvis mycket grupparbeten eller enskilt  

- När ni har exkursioner och liknande 

 

9. Upplever du att de tjejer får samma utrymme i undervisningssituationer som killarna 

får/tar?  

- På föreläsningar och seminarier 

 

10. Vid grupparbeten, brukar grupperna vara blandade killar/tjejer? 

- Väljer ni själva grupperna?  

- Hur funkar det att grupperna har den sammansättningen?  

- Hur fungerar eventuella gruppredovisningar?  

 

11. Upplever du att lärarna har olika förväntningar på vad killar och tjejer kan/vill?  
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12. Upplever du någon skillnad på denna utbildning jämfört med (eventuell) tidigare 

utbildning? 

 

Sociala livet 

13. Hur ser umgänget mellan er ut utanför undervisningen på dagarna när ni är på 

universitetet?  

 

14. Umgås du med de andra i klassen utanför undervisningen? 

- Vad gör ni? 

- Vilka umgås du med, har du några som du umgås mer med (båda könen?) 

  

15. Hur ser det ut på era sittningar, fester och liknande? 

 

Maskulin miljö 

16. Upplever du att det är en grabbig miljö på utbildningen? 

- Skämten, språket, jargongen 

- Traditioner på sittningar 

- Agerande ute på fält  

 

17. Upplever du att det finns sexism på utbildningen?  

- Vem?  

- Hur tar det sig uttryck? 

- Vilka situationer? 

- Hur (re)agerar de kvinnliga studenterna? 

- Diskuteras jämställdhet, på vilket sätt? 

 

18. Hur tas eventuella reaktioner emot? Är lärare medvetna?  

 

19. Vid Umeå universitet ska alla utbildningar innehålla ett genusperspektiv. Finns det något 

genusperspektiv i programmet?  

- Om ja, på vilket sätt? Vad tycker du saknas i diskussionen? Hur tas det emot? 

- Om nej, tycker du att det behövs?  

 

20. Tror du att de manliga studenterna är medvetna om att det är en grabbig miljö? 

- Diskuteras detta? 

- Av vem? 

- På vilket sätt? 

 

21. Finns det försök att göra utbildningen mer jämställd och ändra attityderna mot kvinnor på 

utbildningen/yrket?  

- Lärare  

- De manliga studenterna 

- De kvinnliga studenterna  

 

22. Hur skulle utbildningen kunna bli mindre grabbig och mer jämställd?  

 

Framtida arbetsliv 

23. Har du provat att arbeta inom ett yrke som har med din utbildning att göra? Sommarjobb, 

extrajobb. 

- Vad var det för jobb och vad gjorde du? 



 

 44 

- Hur var det? 

- Blev du peppad, avskräckt, annat?  

 

24. Hur tycker du att de yrken som har med skogssektorn att göra framställs och diskuteras i 

samhället? 

 

25. Hur känner du för att arbeta i ett mansdominerat yrke efter slutförd utbildning?  

 

26. Upplever du någon skillnad på denna utbildning jämfört med (eventuellt) tidigare jobb? 

 

27. Vad betyder jämställdhet för dig?  

 

28. Har du något att tillägga, åsikter, synpunkter. 
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Bilaga 2 
 
Citat Koder Tema 

…man kan ju inte bara liksom 

lösa det numerärt utan det är 

liksom arbetsmiljön och normer 

och strukturer och… som måste 

uppmärksammas framför allt för 

att veta att de finns… 

 

…är det ju ganska tydligt att man 

utgår ifrån en man i allt man 

pratar om… ehm, alla, nästan 

alla föreläsare har varit män, jag 

har väl haft, alltså en handfull 

eller två kvinnliga föreläsare, 

ehm, och jag vet, alltså otaliga 

manliga föreläsare både från 

SLU men också många, väldigt 

många externa gästföreläsare, 

ehm, och allting som sägs och 

allt som vi jobbar med eller 

liksom case och uppgifter då 

utgår man ju från att det är män 

som… som äger ett företag eller 

äger skog eller som ska planera 

liksom och så… 

- arbetsmiljön och 

normerna som måste 

förändras 

- strukturerna måste 

uppmärksammas 

- utgår från att det är män 

som arbetar i branschen 

- väldigt få kvinnliga 

föreläsare  

- lärare säger alltid ”han” 

då de ger exempel 

 

 
 
 
 
 

 

 

Manligt som norm 

…jätteproblematiskt tycker jag, 

både för killar och tjejer, tjejer 

som känner sig liksom… som ja, 

som känner sig liksom, jamen 

mycket nedvärderande och, och 

så killar som inte känner att de 

passar in och inte känner att de 

har en plats i det 

sammanhanget… 

 

…sånger som man liksom, när 

man lyssnar på texten inte alls är 

särskilt trevliga eller 

inkluderande, ehm… på nåt 

sätt… och… jamen krasst säga 

liksom att man poserar som nån 

slags ögongodis för killarna… 

 

…det är ganska liksom macho 

jargong… ehm… mycket liksom 

sexistiska skämt och… (suck) ja, 

det är det absolut… 

- nedvärderande mot både 

tjejer och killar  

- grabbig stämning på 

sittningar 

- sexistiska sånger och 

skämt på sittningar 

- tjejer objektifieras 

- macho jargong 

 - sexism förekommer 

 
 
 

 

 

 

Machokultur 

…machokulturen här främjar, 

alltså den främjas ju, och 

liksom… är man snubbe så typ 

tar man plats, och som tjej så får 

man typ anpassa sig… 

 

…upplever ibland att killar bara 

blah, typ ställer en fråga utan att 

- tjejer får anpassa sig 

- killar tar mer utrymme 

- nästan som att tjejer 

ursäktar sig 

 
 
 

 

Utrymme  
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räcka upp handen så kanske man 

har suttit där och räckt upp 

handen fast de inte har sett det 

men… det är som att vi ursäktar 

oss lite mer… 

 

…inga föreläsare att spegla sig i, 

att det påverkar ju, påverkar ju 

såklart liksom ens egen självbild, 

vad man har här att göra 

egentligen… 

- för få kvinnliga förebilder 

- påverkar ens självbild 

 

...där jag har varit tidigare att då 

har det varit mer liksom socialt 

accepterat att problematisera, 

alltså att vara normkritisk och att 

det har varit absolut mer 

accepterat och här är det liksom, 

man får ju tänka efter vem det är 

man pratar med om man har, om 

det är nånting som jag vill 

kritisera till exempel, då gör jag 

ju inte det till vem som helst utan 

då är det ju liksom… en liten 

grupp människor som jag känner 

att här kan jag, de här kan jag ha 

en diskussion med… och det 

känns jättetråkigt för att då 

känner man, man känner sig ju 

ganska ensam så att det… ja, det 

är inte nån liksom stor diskussion 

så. 

- inte socialt accepterat att 

problematisera 

- bara vissa man kan ha en 

trygg diskussion med 

- några få som försöker 

driva jämställdhetsfrågan 

- man känner sig ganska 

ensam 

- inget öppet 

diskussionsklimat 

 

 

 

 

 

 

Dåligt diskussionsklimat 

  

 
 


