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Sammandrag 
Förmågan att anpassa sig till omvärlden kan vara avgörande för en organisations framgång. 

Genom att utnyttja full kapacitet samt bygga sin verksamhet på jämställdhet kan en organisation 

skapa konkurrensfördelar. Den mansdominerade skogsbranschen utgör ett exempel där behovet 

av förändring är påtagligt för att följa samhällsutvecklingen. Föreningen Mellanskog har arbetat 

med en förändringsprocess gällande jämställdhet i ett decennium, utan att nå önskad framgång. 

Studien syftar följaktligen till att undersöka varför mål inte uppnåtts samt bidra med 

förbättringsförslag. En fallstudie har utförts och genom intervjuer, rapporter och dokument har 

en analys, utifrån Kotters förändringsteori, presenterats vilken belyser åtgärder Mellanskog kan 

vidta i framtiden. Trots att förändringsarbetet går framåt har brister identifierats gällande att 

kommunicera förändringsvisionen, att planera och skapa snabba resultat samt att befästa 

framgångarna. Utifrån dessa har sedermera förbättringsförslag tagits fram gällande 

ansvarsuppdelning och ansvarsutkrävande, kommunikation, utbildning och uppföljning, 

nätverksskapande samt framförhållning och planering. 

 

Nyckelord: Jämställdhet, organisationsförändring, skogsbranschen, ekonomisk förening, 

 John P. Kotters förändringsteori, konkurrenskraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	

Förord 
Inledningsvis vill vi tacka skogsägarföreningen Mellanskog som genom full access gjort 

examensarbetet möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter som bidragit med 

värdefull information och vägledning under arbetets gång. Vidare vill vi tacka våra opponenter 

som varit oss behjälpliga med goda råd och konstruktiv kritik. Slutligen vill vi också tacka vår 

handledare Jan Lindvall för vägledning, stöd och hjälp under uppsatsskrivandet.  
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1. Inledning 
 

Följande kapitel ger en introduktion till ämnet som har studerats. Inledningsvis redogörs 

ämnets bakgrund samt problemformulering, därefter presenteras studiens syfte och 

frågeställning samt dess disposition.  
 
1.1 Bakgrund 
Förändringsarbete kan beskrivas som en resa mot det okända. En resa där en organisation för 

varje steg kan tappa fotfäste och inte alltid med säkerhet vet vart nästa steg leder (Menzies-

Lyth, 1960). Framgångsrik hantering av förändringar kan följaktligen vara avgörande för att 

organisationer ska överleva i dagens föränderliga och konkurrensutsatta värld (Beer & Nohria, 

2000). Organisationsförändringar är dock av komplex natur och det hävdas att 70 procent av 

alla förändringsinitiativ misslyckas (ibid). Till följd av denna problematik presenterade John P. 

Kotter år 1995 en åttastegsmodell som syftar till att underlätta och skapa en framgångsrik 

förändringsprocess (Kotter, 1996). Kotters modell är en av de första förändringsmodeller som 

tar hänsyn till emotionella faktorer, vilka bör tas i beaktning vid genomförandet av en 

organisationsförändring (Seijts & Farrell, 2003; Huy, 2002; Huy, 2005). Kotter anser att 

individers emotioner spelar en betydande roll och hur förändringsprocessen mottas beror på 

emotionellt tillstånd, samt vilka känslor förändringen väcker (ibid). Känslor som sympati och 

tillit leder vanligtvis till att individen lättare identifierar sig med såväl organisationen som med 

förändringsprocessen (Huy, 2002:31). Däremot kan samma fenomen upplevas olika till följd 

av att individer har skilda emotionella erfarenheter att relatera till (Elfenbein, 2007:326).  

 

“...we dig into the core problem people face in all of those steps, and how to successfully 

deal with that problem. Our main finding, put simply, is that the central issue is never 

strategy, structure, culture, or systems. All those elements, and others, are important. But 

the core of the matter is always about changing the behavior of people, and behavior 

change happens in highly successful situations mostly by speaking to people’s feelings.” 

    John P. Kotter, The Heart of Change (2002, förord) 
 

En emotionellt laddad fråga som blivit allt mer aktuell och uppmärksammad är jämställdhet. 

Nutida forskning har visat att organisationsförändringar som bidrar till ökad andel kvinnor i 

mansdominerade branscher, signifikant förändrar arbetet (Coutinho-Sledge, 2015; Eriksson-

Zetterquist & Renemark, 2016; Crawford & Mills, 2011). Genom att tillföra feminina värden 

menar Coutinho-Sledge (2015) att ökad jämställdhet kan bidra till en gynnande mångfald. 
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Organisationer i traditionellt mansdominerade branscher kan därför dra fördel av att se över sitt 

jämställdhetsarbete (ibid).  

 

I Sverige har skogssektorn beskrivits som en av de mest obalanserade branscherna ur ett 

jämställdhetsperspektiv (Lidestav & Sjölander, 2007). Skogsindustrin är följaktligen ett tydligt 

exempel på en bransch som är, och historiskt sett har varit, mansdominerad (Brandth & Haugen, 

1998). Det har bidragit till att kvinnor har svårt att identifiera sig som skogsägare, samt till att 

få väljer yrkesutbildning inom skogsnäringen (Andersson & Lidestav, 2016:38). Cirka 38 

procent av Sveriges skogsägare är kvinnor, vilket inte reflekteras i andelen verksamma kvinnor 

(Nilsson, 2012; Skogsstyrelsen, 2014). Lidestav (2003) samt Brandth och Haugen (2005) menar 

att den maskulina kontexten i skogsbranschen lever kvar sedan arbetet utfördes manuellt och 

krävde fysisk styrka och uthållighet. En möjlig åtgärd för att förändra detta är således att 

attrahera och tilltala fler kvinnor, med förhoppning att det bidrar till att maskuliniteten i 

branschen minskar (ibid). Genom en jämställdhetsstrategi kan en mer feminin attityd 

implementeras vilket kan öka konkurrenskraften då organisationen ligger i framkant gällande 

nytänkande, helhetssyn samt värnar om bra relationer med samtliga intressenter (ibid).  

 

Den studerade skogsägarföreningen Mellanskog utför ett aktivt arbete för att implementera 

jämställdhetsfrågan i samtliga delar av organisationen. Det systematiska arbetet påbörjades 

redan 2004 då föreningen utsåg två kvinnor till föreningsstyrelsen för att bredda kompetens och 

mångfald. Vidare kan goda förebilder inspirera kvinnor till ett aktivt skogsföretagande, och 

därmed till fler aktiva medlemmar i föreningen. Arbetet har dock ännu inte förankrats i 

företagskulturen och affärsplanen 2014–2017 var den första som innehöll genusperspektivet 

vilket syftar till att skapa genomslagskraft i hela föreningen (Mellanskog, 2016a).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera jämställdhetsarbetet inom den ekonomiska föreningen 

Mellanskog. Vidare skall studien undersöka varför mål inte uppnåtts samt bidra med 

förbättringsförslag. Mellanskog har genom olika projekt och intensitet arbetat med 

jämställdhetsfrågan i ett decennium utan att nå önskad framgång. Studien syftar även till att 

exemplifiera praktisk relevans för andra företag i processen mot att bli mer jämställda. 
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Studiens frågeställning är följaktligen: Varför har förändringsprocessen gällande jämställdhet 

inte bidragit till önskat resultat, samt vilka åtgärder kan vidtas för att processen ska bli 

framgångsrik? 

 

1.3 Studiens disposition 
Inledningsvis har studiens forskningsfråga presenterats utifrån bakgrund, problematisering 

samt vad tidigare forskning har belyst. Vidare fortsätter studien med ett teoretiskt ramverk 

innehållandes bland annat Kotters förändringsmodell och organisationsförändring för 

jämställdhet. Sedan presenteras den valda forskningsmetoden innehållandes utformning, för- 

och nackdelar samt avgränsningar. Därefter presenteras det insamlade materialet vilket 

sedermera analyseras samt diskuteras utifrån teorin. I slutsatsen sammanfattas studien och 

resultat knyter an till forskningsfrågan. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet samt 

förslag till vidare forskning.  
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2. Teori och litteraturgenomgång 
 

I följande kapitel redogörs studiens teoretiska ramverk där grunden utgörs av John P. 

Kotters förändringsmodell. Vidare presenteras tidigare forskning inom området 

organisationsförändring för jämställdhet. Forskning gällande karaktäristika samt 

jämställdhet inom skogsbranschen blir även belyst.  

 
2.1 Att implementera förändring 
Enligt Burke (2008:66) kan förändringar kategoriseras som antingen evolutionära eller 

revolutionära, vilka bidrar till varierande konsekvenser. Förändringar av evolutionär natur är 

vanligtvis mindre, ämnar förbättra delar av en organisation och påverkar främst de involverade 

enheterna (ibid). Weick och Quinn (1999:375) beskriver dessa förändringar som kontinuerliga 

men menar att om flertalet sker parallellt kan de skapa en betydande förändring för 

organisationen. Följaktligen kan evolutionära förändringar vara delar av en större, revolutionär 

förändring (Burke, 2008:69). En revolutionär förändring påverkar hela organisationen då den 

vanligtvis innefattar en förändring av grundläggande struktur och kultur. Dessutom kan 

företagets strategi förändras vilket kan leda till motstånd bland medarbetarna (ibid:68). 

	
Organisationsförändring handlar följaktligen om att förändra individers beteende, vilket sällan 

är enkelt (Iveroth & Hallencreutz, 2016:2). Kritiskt för förändringens framgång är individens 

emotion samt kognition, där misslyckanden kan ske om ledningen inte lyckas skapa 

angelägenhet, förståelse samt vilja att genomföra förändring (ibid:3). Hur en förändring 

kommuniceras är därför av stor betydelse och hänsyn bör tas till underliggande aspekter såsom 

rådande beteendemönster och sociala faktorer (ibid:2). 

 

2.2 Kotters förändringsmodell 
John P. Kotter presenterade år 1995 en åttastegsmodell där känslor och emotionella faktorer 

har en betydande roll för organisationsförändringens utfall (Huy, 2005). Förändringsmodellen 

utvecklades genom att Kotter, i nästan ett årtionde, studerade och noterade vanliga misstag 

företag gör vid implementering av förändring (Robbins & Judge, 2015:636; Kotter, 2007:96). 

Genom sin studie kom Kotter fram till betydelsen av att tilltala en individs hjärta är större än 

att tilltala individens hjärna, det vill säga att fokus bör ligga på emotion snarare än kognition 

(Kotter & Cohen, 2002). 
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Kotter (2007:103) menar att genom att följa hans åttastegsmodell får en organisation bättre 

förutsättningar att lyckas implementera en förändring, eller åtminstone minimera antalet 

misslyckanden. En av de viktigaste grundtankarna i modellen är att en förändringsprocess tar 

tid, vilket ofta försummas (ibid:97). Ansvariga vill gärna skynda på processen vilket kan leda 

till att förändringen inte uppnår det resultat som önskas. Därför betonar Kotter vikten av att 

följa samtliga åtta faser och varken hoppa över eller skynda på någon av dem. Däremot behöver 

en organisation inte nödvändigtvis följa turordningen i modellen, utan det kan vara lämpligt att 

agera i flera faser samtidigt (ibid:102). Faserna återges i Figur 1. 

 

Figur 1. Kotters åttastegsmodell. 

 
Källa: Ström & Småros (2013). 
 

1. Att skapa en känsla av angelägenhet 

I den första fasen undersöks marknaden och den aktuella konkurrenssituationen analyseras 

(Kotter, 1996:21). Det leder till att organisationen kan identifiera och diskutera potentiella 

kriser och risker, vilket bidrar till att nyckelpersoner kan upptäcka sårbarhet inom 

organisationen som gör att förändring ses som en akut nödvändighet (Kotter, 2007:97). 

Förändringsprocessen startar i och med att medarbetarna informeras samt motiveras till 

förändringens angelägenhet (ibid). Ett framgångsrikt startskott i processen kan vara att en ny 

verkställande direktör, eller annan person med beslutande makt, utses (ibid). Denna person bör 

ha egenskaper som gestaltar en god ledare samt uppmärksammar organisationens behov av 

förändring (ibid).  
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2. Att skapa en mäktig och vägledande koalition som leder förändringen 

För att styra samt vägleda utvecklingen behövs en ledningsgrupp med tillräcklig kraft att driva 

förändringen (ibid). Följaktligen krävs att de individer som uppmärksammat behovet av 

förändring får med sig organisationens mest inflytelserika personer (ibid:98). Vanligtvis skapas 

en projektgrupp, vilken har tillräckliga befogenheter för att leda en förändring samt 

förutsättningar för att agera som ett välfungerande team genom hela processen (Kotter, 

1996:21). Kotter (2007:98) menar att företag som misslyckas i denna fas främst har underskattat 

svårigheten med förändringsarbete samt betydelsen av att ha en vägledande koalition.  

 

3. Att utveckla en vision och strategi 

I denna fas skapas en vision som tydliggör förändringens riktning och mål (Kotter, 1996:21). 

Organisationen bör även skapa strategier vilka används som verktyg för att uppnå visionen 

(ibid). Kotter (2007:99) menar att misslyckanden inom denna fas kan bero på att organisationen 

enbart har utvecklat planer och direktiv, men inte skapat någon vision. Ytterligare 

misslyckanden kan bero på att beslutande organ skapar och förmedlar allt för komplicerade och 

diffusa visioner (ibid). Kotter har därför skapat en tumregel, visionen skall kunna återges på 

fem minuter och det skall vara tillräckligt för att åhöraren ska förstå och bli intresserad (ibid). 

 

4. Att förmedla och kommunicera förändringsvisionen 

När visionen är skapad och förankrad inom koalitionen skall den kommuniceras vidare (Kotter, 

1996:21). För att lyckas förmedla vision och strategi bör organisationens samtliga 

kommunikationsmöjligheter användas (ibid). Således talas det öppet om såväl förändringen 

som om målet, vilket förhoppningsvis resulterar i att fler medarbetare känner sig delaktiga i 

processen (ibid). Kotter (2007:100) poängterar betydelsen av att få med sig majoriteten av 

organisationen i förändringsprocessen då det är omöjligt att genomgå en förändring utan stöd 

och hjälp av medarbetarna. Den fjärde fasen kan därför vara besvärlig och leda till 

misslyckanden (ibid). 

 

5. Att ge medarbetarna förutsättningar att genomföra visionen  

Den femte fasen innebär att organisationen uppmuntrar nya tillvägagångssätt, utveckling av 

idéer, samt ger nödvändiga befogenheter (ibid:101). Med ett tydligt fokus på visionen kan 

följaktligen medarbetarna, på eget initiativ, utveckla lösningsmodeller. Framgångsrika 

organisationsförändringar inkluderar ständigt fler individer till följd av att processen går framåt 
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(ibid). Kotter (1996:115) menar att desto fler människor som är involverade, desto bättre blir 

resultatet. Har förändringsprocessen och visionen inte givits tillräckligt mycket tid, pengar eller 

resurser så uppnås troligtvis inte målet (ibid). Denna fas kräver även att delaktiga i processen 

identifierar samt eliminerar möjliga hinder och problem (Kotter, 2007:101). Det kan innebära 

att rådande system och strukturer förändras då de underminerar förändringsvisionen. Ett 

potentiellt hinder kan exempelvis vara en beslutsfattare, som då bör omplaceras, alternativt 

avskedas (ibid).  

 

6. Att planera och skapa snabba resultat 

Då förändringsprocesser är tidskrävande är det viktigt att uppmärksamma de framgångar som 

sker (ibid:102). Görs inte det är det vanligt att frustration och känslor av meningslöshet uppstår 

hos medarbetarna (ibid). En framgångsrik förändringsprocess består således av delmål som kan 

uppnås under processens gång (ibid). Vidare bör chefer vara tydliga i sin kommunikation 

gällande aktiviteter som skall förbättra resultatet, samt att de i ett tidigt stadie fastslår och 

förmedlar förändringens mål (ibid). Denna fas är viktig för att inte förlora känslan och 

uppfattningen av att förändringen som sker är nödvändig. En process vars enskilda mål tar lång 

tid att uppnå har en tendens att mista känslan av angelägenhet. Således bidrar delmål till att 

angelägenheten för organisationsförändringen upprätthålls (ibid).  

 

7. Att befästa framgångarna och genomföra ytterligare förändringar 

Organisationer som misslyckas, alternativt blir kvar i den sjunde fasen, har troligtvis uttryckt 

att de nått målet i och med ett första positivt resultat (Kotter, 1996:132). Kotter (2007:102) 

menar inte att organisationer skall låta bli att fira att delmål uppnåtts, men han varnar för att ta 

ut segern i förskott då ett sådant fenomen kan leda till ett totalt misslyckande. Vanligtvis dröjer 

det flera år innan en lyckad förändringsprocess etablerar sig i organisationskulturen (ibid). Till 

följd av att detta är det viktigt att lyfta medarbetare som har haft framträdande roller under 

processens gång då de bör motiveras till att fortsätta driva processen framåt, trots att 

förändringsarbetets resultat dröjer (ibid).  

 

8. Att förankra de nya rutinerna i företagskulturen 

Kotter (ibid:103) menar att förändringsarbetet och processen har nått sitt mål då förändringen 

har blivit en del av organisationskulturen. I denna fas belyser Kotter (1996:21) två olika faktorer 

som påverkar hur väl förändringen implementeras. Den första faktorn är att medvetet visa 

medarbetarna hur nya tillvägagångssätt, infallsvinklar och ageranden har förbättrat 
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organisationens resultat, det vill säga betona sambandet mellan det nya beteendet och 

organisationens framgång (ibid). Den andra faktorn är att ledning och styrelse måste ges 

tillräckligt med tid att förstå och acceptera det nya tillvägagångssättet (Kotter, 2007:103). Sker 

inte det kan ett framtida enskilt beslut från de styrande organen leda till att förändringsarbetet 

har skett förgäves (ibid).  

 

2.3 Reflektioner på Kotters modell  
Todnem-By (2005:375) har genomfört en kritisk granskning av organisationsförändringar och 

framfört slutsatsen att det saknas ett konkret ramverk som kan användas för att vägleda en 

framgångsrik förändringsprocess. I dagsläget rapporteras 70 procent av antalet 

förändringsinitiativ att misslyckas, vilket tyder på att Kotters, och andra existerande 

förändringsmodeller, inte är tillräckliga (ibid). Vidare menar Todnem-By (ibid:370) att ett 

konkret ramverk är efterfrågat till följd av att världen aldrig tidigare har förändrats i så snabb 

takt som nu. Organisationer är tvungna att anpassa sig till föränderliga miljöer och således krävs 

explorativa studier som förklarar hur förändringar effektivt genomförs samt hur de bör ledas 

(ibid). Studier behövs för att identifiera framgångsfaktorer, men även för att ta fram mätmetoder 

med vilkas hjälp framgångsfaktorerna kan valideras (ibid:378). Studiens författare anser dock 

att modellen är bäst lämpad för kommande analys då Kotters förändringsmodell är en 

väletablerad teori som belyser mjuka värden och tar hänsyn till känslor. 

 
2.4 Organisationsförändring för jämställdhet 
Acker (1990) menar att tidigare studier enbart visat delar av hur djupt rotade könsroller är i 

organisationer. Det har berott på att litteraturen begränsats av definitioner som har benämnt 

organisationer som könsneutrala (ibid). Acker (ibid:139) är dock av motsatt åsikt och menar att 

historiska förhållningssätt till organisationer härstammar från en maskulin synvinkel och då det 

maskulina perspektivet är vedertaget, generaliseras manliga beteenden till att representera 

samtliga individer i en organisation. Vidare diskuterar Crawford och Mills (2011:100) att 

organisationer som domineras av manlig kontext kan uppleva problem då definitionen av 

yrkesroller är uppbyggd på socialt definierade könsroller. Om antalet kvinnor med färdigheter 

och kvalifikationer som är likvärdiga de manliga kollegornas ökar, så kan segregering baserad 

på en persons kön leda till affärsproblem (ibid). Genom att begränsa möjligheten för personer 

med talang och kunskap att växa och utvecklas på grund av könstillhörighet, försämras 

organisationens effektivitet då individers fulla kapacitet inte utnyttjas (ibid). Crawford och 
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Mills (ibid:106) menar därför att ett jämställdhetsarbete måste innehålla moment där barriärer 

som förhindrar kvinnors utveckling bryts ned.  

 

Eriksson-Zetterquist och Renemark (2016:363) menar att hinder vanligtvis uppstår vid 

implementering av en förändring, vilket gör det till den mest kritiska fasen i en 

förändringsprocess. Vidare diskuterar Crawford och Mills (2011:99) att det inte nödvändigtvis 

behöver brista i den upprättade förändringsplanen, utan att miljön där den skall implementeras 

kan vara för fientlig och motvillig. Därför betonar Eriksson-Zetterquist och Renemark (2016) 

betydelsen av att organisationen har chefer, och andra högre tjänstemän, som skapar förståelse 

samt driver jämställdhetsfrågan framåt. Britton och Logan (2008) menar även att en 

framgångsrik organisationsförändring bör fokusera på sociala trender, rättsliga insatser, hotet 

om sanktioner samt på de faktorer som skapar bristande jämställdhet. Vidare menar Wahl och 

Höök (2007) att genom en kontextuell förståelse av organisatoriska förändringsprocesser, är 

förändringar i förhållandet mellan män och kvinnor beroende av såväl interna som externa 

förutsättningar. Däremot får externa faktorer såsom sociala trender inte innebära att en 

organisation endast upprätthåller en fasad av att de arbetar med jämställdhetsfrågor (Britton & 

Logan, 2008:110). Eriksson-Zetterquist och Renemark (2016:365) bedömer att en sådan fasad 

är vanligt förekommande då det är en betydligt enklare lösning än att förändra en organisations 

processer och rutiner.  

 

Forskning gällande faktorer som hämmar jämställdhet på arbetsplatser avslöjar att de är djupt 

förankrade i företagskulturer, sociala interaktioner, och medarbetarnas identiteter i 

organisationen (Britton & Logan, 2008:118). Innan en förändringsstrategi kan implementeras 

krävs det således att organisationen identifierar vilka processer som orsakar bristande 

jämställdhet. Britton och Logan (2008) beskriver följaktligen organisationsförändring gällande 

jämställdhet som en komplex process och rekommenderar förhållningssätt som uppmuntrar 

öppenhet och formalisering.  

 

2.5 Jämställdhet i skogsbranschen 
Coutinho-Sledge (2015:382) menar att begreppet maskulinitet inte nödvändigtvis hör ihop med 

identiteten av att vara en man, men att begreppet går att koppla till mansdominerade branscher 

och inkluderar vanligtvis attributen styrka, hierarki, aggressivitet och konservatism. På samma 

sätt är femininitet vanligtvis kopplat till kvinnlighet, men inte nödvändigtvis till identiteten av 
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att vara kvinna (ibid:380). Feminina attribut som kan framträda är omhändertagande, vårdande, 

samarbetsvilja och deltagande (ibid). Coutinho-Sledge (2015) konstaterar att kvinnliga 

principer inom skogsbranschen kännetecknas av ett mer holistiskt synsätt och främjar 

samarbete och deltagande. Det kan omsättas i praktiken då det skapar förståelse för hur 

samhället och skogens ekosystem interagerar och beror av varandra (ibid). Enligt Lidestav 

(2015:21) fokuserar män inom skogsbranschen främst på produktionsvärden medan kvinnor, i 

större utsträckning, värnar om skogens ekologiska och sociala värden. Därmed fyller den 

aktuella jämställdhetsprocessen fler syften än att endast bidra till politisk rättvisa (ibid). Det 

feminina, mer holistiska synsättet, kan bidra till fler affärsmöjligheter vilket bör resultera i att 

organisationer vill rekrytera fler kvinnor till branschen (ibid:24–25).  
 
För att attrahera fler kvinnor till skogen behöver den generella bilden av skogsnäringen 

förändras (Andersson, 2015:31). Vidare finns det externa faktorer som påverkar, och i vissa 

fall, försvårar jämställdhetsarbetet. Exempelvis är andelen kvinnor som utbildar sig inom 

skogsnäringen låg vilket historiskt sett har bidragit till att det har varit svårt att hitta 

kvalificerade och lämpliga kvinnor till branschen (ibid:34–35). Att se jämställdhetsarbetet i 

skogsbranschen som en affärsmöjlighet gör att organisationer tar sig an utmaningen och arbetar 

aktivt eftersom det finns förtjänster i arbetet som motiveras med mer än rättvisa ur ett politiskt 

perspektiv (ibid:34–36). Dock kan även den affärsmässiga inställningen gällande jämställdhet 

skapa fallgropar då det går att använda det affärsmässiga argumentet för att inte arbeta med 

jämställdhetsfrågan, då det inte genererar marknadsfördelar (ibid). 
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3. Metod 
 

Följande kapitel presenterar och diskuterar de metodologiska val som gjorts i samband med 

studiens genomförande. Metodkapitlet ämnar beskriva och motivera studiens kvalitativa 

ansats, avgränsningar samt hur det kan påverka studiens reliabilitet och validitet. 

 
3.1 Metodval 
Undersökningen är en fallstudie med kvalitativ ansats i form av tretton semistrukturerade 

intervjuer. Dessa tjänar till att skapa en dialog med respondenterna och inte enbart ställa 

standardiserade frågor (Saunders et al., 2016:391). Respondenterna har informerats om detta 

vid intervjutillfället och har uppmuntrats till att tala fritt och göra, vad de anser, lämpliga tillägg. 

Författarna avser, med hjälp av semistrukturerade intervjuer, identifiera hur Mellanskogs 

förtroendevalda och anställda upplever det pågående jämställdhetsarbetet. Tidsperioden som 

undersöks är från det att Mellanskogs jämställdhetsarbete startade i början av 2000-talet, fram 

till idag. Då metoden underlättar möjligheten att ställa följdfrågor har semistrukturerade 

intervjuer bidragit till förståelse av respondentens attityd och åsikt gällande arbetet, samt 

minskat risken för missförstånd (ibid:394).  

 

Då den kvalitativa studien består av icke-numeriska data blir forskningsfrågan besvarad utan 

kvantifiering. Vidare har studien en interpretivistisk filosofi i och med att intervjuerna avser 

undersöka socialt konstruerade könsskillnader samt individernas subjektiva upplevelser. 

Följaktligen blir forskningsfrågan besvarad deskriptivt (Saunders et al., 2016:568). För att 

relatera teori och empiri har fallstudien varit av abduktiv karaktär vilket innebär att författarna 

har använt sig av en kombination av deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg, 2008:55; 

Saunders et al., 2016:148). Tillvägagångssättet kännetecknas av att författarna inledningsvis 

formulerar ett teoretiskt mönster som kan förklara ett enskilt fall, för att sedan utveckla och 

utvidga teorin (Patel & Davidson, 2011:24). Författarna har således genomgående rört sig 

mellan teori och empiri för att successivt låta förståelsen för föreningens förändringsprocess 

växa fram.  

 

3.2 Urval 
Fallstudien har utförts på den ekonomiska föreningen Mellanskog till följd av dess 

representation i en kraftigt mansdominerad bransch. Den studerade organisationen arbetar 
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aktivt med jämställdhetsfrågor och strävar efter att jämställdhet ska genomsyra hela 

verksamheten. Vidare underlättades valet av organisation genom uppfattningen att full access 

erhölls. Fokus i studien ligger vid att undersöka jämställdhetsprocessen och därför har personer, 

med olika befattningar och bakgrund, stratifierat valts ut som respondenter. 

 

Det ursprungliga valet av intervjuobjekt baserades på att det skulle vara personer från olika 

nivåer i organisationen. Detta då respondenter på olika positioner kan förväntas besitta olika 

insikt i hur förändringsprocessen har sett ut, samt svårigheter som uppstått i och med 

implementeringen. Vidare efterfrågades respondenter av olika kön, vilket resulterade i att sex 

män respektive sju kvinnor intervjuades. För att identifiera hur väl jämställdhetsfrågan har nått 

ut i organisationen valdes ytterligare respondenter som inte själva arbetar aktivt och är drivande 

i frågan. Studiens författare anser att det var viktigt att intervjua såväl föreningens 

förtroendevalda som de anställda, då deras olika uppdrag bidrar till att de har olika roller i 

jämställdhetsarbetets målsättning och implementering. Föreningsstyrelsens yttersta roll är att 

representera ägarna och styra organisationen medan ledningen och operativa rörelsens yttersta 

roll är att leda och verkställa vad som beslutas av styrelsen.   

 

Vidare har studien använt sig av ett så kallat snöbollsurval. Undersökningens första intervju 

genomfördes med föreningens verkställande direktör som sedan, tillsammans med 

personalchefen, hänvisade vidare till lämpliga respondenter. Enligt Denscombe (2009:38) är 

snöbollsurval ett effektivt val för att öka antalet relevanta intervjuer. Författarna såg även ett 

behov av att intervjua anställda i en viss position och har då, med tillåtelse av föreningen, på 

egen hand valt ut och kontaktat dessa. De valdes ut med syftet att erhålla fler synvinklar av 

jämställdhetsarbetet och genom föreningens hemsida gjordes ett relativt slumpmässigt urval av 

dessa respondenter. Snöbollsurvalet har följaktligen inte påverkat studiens riktning. 

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata grundar sig i semistrukturerade intervjuer med anställda och förtroendevalda inom 

Mellanskog (Tabell 1). Då organisationen är geografiskt utspridd har fyra intervjuer genomförts 

via telefon, dock har inte intervjuernas upplägg påverkats av detta. Inför intervjuerna framtogs 

en mall med intervjufrågor med syftet att besvara uppsatsens forskningsfråga. Författarna har 

under intervjuerna arbetat med två olika mallar beroende på respondentens uppdrag, dessa 
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återges i Bilaga 1 och 2. Bilaga 1 har använts vid intervjuer med respondenter som är aktiva 

och drivande i Mellanskogs jämställdhetsarbete och Bilaga 2 har använts vid intervjuer med 

respondenter i den operativa verksamhetens yttersta tjänst, för att identifiera hur väl arbetet har 

genomsyrat organisationen. Frågorna har noga utarbetats för att minimera risken att de skall 

vara ledande eller på något vis innehålla värderingar (Ejvegård, 2009:54). Inledningsvis har 

författarna ställt öppna frågor gällande respondentens anställning samt övriga engagemang i 

Mellanskog. Det gjordes i avseende att etablera förståelse, en god dialog och ett ömsesidigt 

förtroende (Patel & Davidson, 2011:84).  

 

Tabell 1. Översikt av samtliga respondenter i fallstudien. 

Förtroendevald Anställd Datum Tidslängd Transkriberade ord 

 
Verkställande 

direktör 
2016-11-01 60 min 5018 ord 

Vice ordförande  2016-11-19 60 min 5146 ord 

Ordförande  2016-11-24 60 min 5794 ord 

 
Utveckling- och 

Miljöchef 
2016-11-24 55 min 6011 ord 

F.d. Styrelsemedlem  2016-11-25 45 min 3160 ord 

Styrelsemedlem  2016-11-29 55 min 4429 ord 

 Skogschef 2016-12-06 60 min 5019 ord 

 Personalutvecklare 2016-12-06 60 min 6591 ord 

 F.d. Personalchef 2016-12-08 50 min 4990 ord 

 Skogsinspektor 2016-12-08 20 min 2109 ord 

 Skogsinspektor 2016-12-09 25 min 2085 ord 

Föreningens 

valberedning 
 2016-12-14 30 min 2487 ord 

 Skogsinspektor 2016-12-14 20 min 2041 ord 

Källa: Egen illustration. 

 

I den inledande kontakten med studiens respondenter har författarna, med föreningens 

samtycke, kontaktat samtliga potentiella respondenter via e-mail.  På så vis kunde författarna 

förvissa sig om att respondenterna hade avsatt tid och var tillgängliga för att bli intervjuade. I 

e-mail beskrevs uppsatsens syfte samt vad respondenten önskades bidra med. Totalt 

kontaktades 14 respondenter varav svar uteblev från en. De personliga intervjuerna 
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genomfördes på förbokade platser som valdes av respondenterna. Respektive intervju varade 

mellan 20 och 60 minuter och vid intervjutillfället har en intervjuare ansvarat för frågorna, 

medan den andre har fört anteckningar och ställt följdfrågor. Ett sådant tillvägagångssätt 

användes för att få ett mer aktivt samtal med respondenterna, vilket ökat informationsutbytet. 

Samtliga respondenter har i så hög grad som möjligt blivit garanterade anonymitet för att skapa 

ett öppet klimat då jämställdhet kan upplevas vara ett känsligt ämne. Inspelningsutrustning 

användes under samtliga tillfällen vilket i förväg godkändes av respondenterna.  

 

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata har samlats in som ett komplement till intervjuerna och bidragit till att 

forskningsfrågan blivit besvarad. Materialet har grundat sig i artiklar i medlemstidningen, 

utdrag från affärsplanen, interna rapporter samt statistik erhållen från exempelvis Mellanskogs 

medarbetarundersökning. Författarna har i samtliga fall erhållit tillåtelse av Mellanskog att 

granska materialet. Medarbetarundersökning och rapporter gällande kvinnors deltagande har 

noga studerats och analyserats för att bidra med såväl kunskap som förståelse för föreningens 

förändringsprocess. Författarna har även undersökt eventuella skillnader och likheter funna i 

intervjuresultaten med exempelvis statistik från medarbetarundersökningen. Vidare har 

sekundärdata i form av utdrag från affärsplanen varit av betydelse då det genom intervjuerna 

framkommit tvetydiga svar gällande jämställdhetsarbetets mål. Sekundärdata har följaktligen 

bidragit till att författarna haft möjlighet att kritiskt granska resultat som framkommit i 

intervjuerna vilket bidrar till att studiens trovärdighet ökar (Saunders et al., 2016:316).  

 

3.4 Bearbetning av data 

Mellanskog använder termen genus i sin affärsplan samt då de benämner det arbete studien 

berör. Då genus syftar till det sociala könet och hur normer skapas för manligt och kvinnligt, 

har författarna valt att i så stor utsträckning som möjligt istället använda ordet jämställdhet 

(SOU 2015:86). Definitionen på jämställdhet överensstämmer med föreningens avsikt: att alla 

ska ha samma makt till att forma samhället, att allas åsikter ska väga lika tungt samt att kön inte 

ska spela någon roll eller begränsa möjligheten till att forma sitt liv (ibid). 

 

Studiens författare har båda medverkat vid samtliga intervjuer och under den primära 

datainsamlingen har författarna, efter varje intervju, diskuterat respondentens svar samt noterat 

om något avvikande har framförts. På så sätt har löpande analys av datainsamlingen gjorts vilket 
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har bidragit till att ny, samt oväntad information har berikat undersökningen genom att 

exempelvis uppmärksamma författarna på oförutsedda tolkningar av frågorna. Bearbetningen 

har påbörjats kort efter intervjutillfällena vilket är fördelaktigt då observationerna är färskt i 

minnet (Patel & Davidson, 2011:121).  

 

Då inspelningsutrustning accepterades av samtliga respondenter har författarna efter varje 

intervju transkriberat materialet med syfte att underlätta bearbetningsprocessen. Sådan 

bearbetning skapar möjlighet att gå tillbaka till transkripten om funderingar gällande 

respondentens svar uppstår (Saunders et al., 2016:416). Av forskningsekonomiska skäl har 

information som varit av irrelevant karaktär för analysen, samt skratt och pauser uteslutits vid 

transkriberingen. Transkribering av intervjuerna har skett enskilt men sedan har författarna 

gemensamt studerat transkripten för att identifiera relevant information. Följaktligen har 

triangulering använts då det insamlade materialet har analyserats och studerats ur olika 

synvinklar vilket har bidragit till ett rikare underlag som visat på stor överenstämmelse (Patel 

& Davidson, 2011:107).  

 

Efter upprepad genomgång av det transkriberade materialet har författarna kunnat utläsa olika 

mönster och kategorier. Då intervjuguiden har framställts utifrån Kotters förändringsprocess 

har respondenternas svar sorterats in under modellens åtta steg. Därmed kunde utsagorna 

placeras i respektive steg och författarna kunde bedöma stegens homogenitet, det vill säga 

svarens variation (ibid:123). Citat som väl illustrerat modellens steg har identifierats och 

sedermera valts ut till den empiriska analysen. I steg vars svar innehållit stor variation har 

flertalet citat valts ut för att uppmärksamma läsaren om denna observation. Det slutgiltiga 

materialet har sedan använts för att analysera förändringsprocessen samt undersöka varför 

jämställdhetsarbetet ännu inte nått sitt fulla syfte.  

 

3.5 Operationalisering 

Författarna har operationaliserat och översatt stegen i Kotters förändringsmodell till frågor som 

undersöker om modellens samtliga åtta steg finns representerade i Mellanskogs 

förändringsarbete (Bilaga 1 & 2). En del intervjufrågor har operationaliserats till flera steg i 

processen då dessa är nära kopplade, samt att ett visst agerande kan göra att föreningen befinner 

sig i flera steg samtidigt (Kotter, 2007:102). Frågorna ställdes öppet och började därför främst 

med begreppet “hur” istället för “varför”, då ordvalet “varför” kan göra att respondenterna 
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känner sig påhoppade eller utpekade (Yin, 2014). Framförallt i denna studie då det finns risk 

att ämnet uppfattas som känsligt.  

 

1. Att skapa en känsla av angelägenhet  

För att utforska om/hur respondenten upplever att det har skapats en känsla av angelägenhet 

ställdes frågor om anledningen bakom påbörjandet av jämställdhetsarbetet, hur arbetet 

motiverades samt av vilka. Detta fångades av fråga 1, 9, 10, 11 och 15. 

 

2. Att skapa en mäktig och vägledande koalition som leder förändringen 

För att undersöka hur behovet av förändring har förankrats i organisationen, samt hur processen 

påbörjades har frågor om det har funnits någon projektgrupp eller liknande, ställts. Även vilka 

individer som har ingått i en sådan grupp, hur dessa har utsetts samt hur de gemensamt har 

försökt skapa förståelse i föreningen. Detta har lyfts fram i fråga 2, 10, 11 och 14.  

 

3. Att utveckla en vision och en strategi 

Frågor har ställts för att undersöka om det har funnits en tydlig vision som har legat till grund 

för förändringens riktning och mål. Frågorna har berört mål, strategi och vision gällande 

Mellanskogs jämställdhetsarbete. Respondenten har haft möjlighet att tala utifrån såväl ett 

historiskt- som ett nutidsperspektiv. Frågor som speglade detta är 3, 10 och 13.  

 

4. Att förmedla och kommunicera förändringsvisionen 

Som en vidareutveckling av steg tre undersöks hur väl respondenten känner till föreningens 

vision samt hur väl och på vilket sätt personen blivit informerad. Även hur delaktig 

respondenten har känt sig i processen samt hur kollegor och medarbetare har uppfattat vision 

undersöks genom fråga 4, 10, 12, 14 och 15. 

 

5. Att ge medarbetarna förutsättningar att genomföra visionen 

För att undersöka hur Mellanskog har gett sina medarbetare befogenheter att utveckla samt vara 

delaktiga i arbetet ställdes frågor om hur föreningen har motiverat sina anställda att bidra till 

processen. Ytterligare frågor som berör om det har funnits någon aktivitetsplan, samt hur ansvar 

fördelats har också ställts. Då denna fas även belyser att organisation bör eliminera eventuella 

hinder så har respondenterna tillfrågats om det har funnits, och hur organisationen i sådana fall 

har gått till väga. Detta fångades av fråga 5, 12, 14 och 15. 
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6. Att planera och skapa snabba resultat 

För att utforska om samt hur föreningen har uppmärksammat framgångar ställdes frågor om 

delmål funnits i Mellanskogs jämställdhetsarbete. Vidare efterfrågas om samt hur Mellanskogs 

arbete och struktur har förändrats i och med förändringsprocessen. Detta undersöks i fråga 6, 

9, 12 och 16.  

 

7. Att befästa framgångarna och genomföra ytterligare förändringar 

För att ta reda på hur väl jämställdhetsarbetet har blivit befäst, ställdes frågor om vilka 

aktiviteter och projekt som har vidhållits, samt om respondenten anser att Mellanskog har nått 

sitt mål. Vidare diskuteras även ansvarsfrågan och om någon har blivit anställd för att driva 

arbetet framåt, samt vilket resultat arbetet har genererat. Detta undersöks i fråga 7, 16 och 17.  

 

8. Att förankra de nya rutinerna i företagskulturen 

I det avslutande steget ställs frågor om var Mellanskogs jämställdhetsarbete syns idag, hur väl 

det genomsyrar organisationen, hur viktig frågan anses vara samt om respondenterna känner att 

tillräckligt mycket tid och resurser läggs på arbetet. Detta undersöks i fråga 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15 och 17.  

 

3.6 Reflektioner  
En reflektion gentemot studiens valda metod är tidsaspekten. Intervjuer är tidskrävande såväl 

på det empiriska-, som på bearbetningsplanet (Ejvegård, 2009:51). Därför har författarna varit 

noggranna vid valet av respondenter samt vid utformningen av frågor för att på så vis undvika 

att gå tillbaka till respondenterna efter intervjutillfället. Medvetenhet har även funnits gällande 

att respondenten kan välja att uttrycka sig mer försiktigt i och med att inspelningsutrustning har 

använts (ibid:52). För att undvika att respondenten hämmas av detta har materialet behandlats 

konfidentiellt, det vill säga att respondenten inte anges med namn och samtycke om anonymitet 

har givits (ibid:53). Däremot finns en risk att respondenternas anonymitet inskränks då 

organisationen samt respondenternas positioner är namngivna. Samtliga respondenter har 

informerats om detta men ansåg inte att det var ett problem.  

 

Generalisering av resultat som framkommer genom semistrukturerade intervjuer brukar 

kritiseras då analys ofta utförs på ett litet antal-, samt icke representativa respondenter (ibid). 

Studiens respondenter består dock av personer inom olika funktionella områden samt på olika 
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hierarkiska nivåer vilket bör bidra till en välgrundad analys av förändringsprocessen. Vidare 

kan studien relatera med existerande forskning och bidrar således till en bredare teoretisk 

signifikans (ibid). Följaktligen menar författarna att studiens resultat kan, i viss utsträckning, 

generaliseras. Studiens resultat bör vara tillämpbart på företag som befinner sig i liknande 

situation som Mellanskog, det vill säga där det ena könet är, och historiskt sett har varit, kraftigt 

underrepresenterat. Studiens generaliserbarhet är därför varken knutet till skogsbranschen eller 

till Sverige utan kan exemplifiera och förhoppningsvis bidra till en fungerande 

förändringsprocess gällande ett jämställdhetsarbete. 

 

3.6.1 Validitet 

I kvalitativa undersökningar innefattar begreppet validitet ambitionen att upptäcka företeelser, 

tolka och förstå innebörden av olika värden samt att beskriva olika uppfattningar (Patel & 

Davidson, 2011:105). Validitet innebär att undersökningen besvarar forskningsfrågan men till 

skillnad från en kvantitativ studie så genomsyrar strävan att nå god validitet samtliga delar i 

forskningsprocessen, och inte enbart datainsamlingen (ibid). För att intervjuerna ska bidra till 

resultat som besvarar forskningsfrågan har den existerande teorin gällande Kotters 

förändringsmodell varit utgångspunkt vid framställningen av frågor. I datainsamlingen kopplas 

validitet till hur väl författarna har lyckats samla underlag för att göra en trovärdig tolkning av 

respondentens svar. Detta har författarna försökt uppnå genom väl förberedda intervjufrågor, 

samt genom triangulering då författarna har använt sig av olika datakällor där det studerade 

fenomenet yttrar sig (ibid:107).  

 

3.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet avser om studien är trovärdig, pålitlig, konsekvent och möjlig att replikera 

(Saunders et al., 2016:202). I ett försök att skapa reliabilitet bygger studien på vedertagna 

teorier gällande jämställdhet, samt förändringsprocesser där Kotters modell står i fokus. För att 

öka studiens trovärdighet har en intervjuguide använts (Bilaga 1) där respondenterna besvarat 

samma frågor. Undantagsvis har tre respondenter svarat på frågor med avsikt att identifiera hur 

väl jämställdhetsarbetet har genomsyrat hela organisationen, varpå dessa frågor (Bilaga 2) sett 

annorlunda ut. Samtliga intervjuer har även transkriberats vilket ökar studiens trovärdighet då 

all data blir uppmärksammad. Tillvägagångssättet har följaktligen varit metodiskt och av 

vetenskaplig karaktär vilket anses bidra till en möjlighet att replikera studien. För att undvika 

att studiens snöbollsurval skulle styra resultatet i någon riktning har ett relativt slumpmässigt 
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urval av respondenter i den operativa verksamheten ägt rum, vilket ytterligare ökar studiens 

tillförlitlighet. Vidare har resultatet från undersökningen följt ett jämnt mönster varför 

författarna ser relevans och trovärdighet i sina slutsatser. 

 

Studiens författare är medvetna om att datainsamlingen kan påverkas av relationen mellan 

intervjuaren och respondenten. Datainsamlingen samt studiens trovärdighet kan på så vis 

påverkas av potentiell subjektivitet och fördomsfullhet hos såväl intervjuare som hos 

respondent (Saunders et al., 2016:404–405). För att undvika detta har förberedelser som 

utförliga frågor samt framtoning vid intervjutillfället tagits i beaktning (Patel & Davidson, 

2011:83). Semistrukturerade intervjuer ställer följaktligen krav på intervjuaren och författarna 

har därför försökt agera med varsamhet genom att ställa icke-ledande frågor (Saunders et al., 

2016:407). De aktuella intervjufrågorna är framtagna för att identifiera förekomst eller brister i 

förhållande till Kotters förändringsmodell, samt för att skapa en dialog med respondenten och 

på så sätt skapa ömsesidig förståelse.  

 

3.8 Forskningsetiska principer 
I undersökningen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

framställt i syfte att inte försätta respondenten i en obekväm situation (Vetenskapsrådet, 2002). 

Principerna utgörs av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid). Samtliga respondenter har blivit uppmärksammade på att deras 

deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande och att 

det dittills insamlade materialet i sådana fall inte utgör empiriskt underlag. Vidare har 

respondenterna utlovats anonymitet i så hög grad som möjligt, men har informerats om att såväl 

föreningen som positionerna kommer namnges. Författarna har även, vid samtliga 

intervjutillfällen, påpekat att såväl det inspelade materialet som det transkriberade materialet 

kommer behandlas konfidentiellt. Det uppfylls genom att materialet enbart behandlas av 

författarna själva samt att det endast används till denna uppsats och dess syfte.  
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4. Fallstudie Mellanskog 
 

I detta avsnitt sammanställs studiens insamlade material som utgörs av primärdata i form av 

intervjuer samt sekundärdata som grundar sig i Mellanskogs affärsplan, rapporter från 

projekt samt svar från den senaste medarbetarundersökningen. Empirin presenteras samt 

analyseras steg för steg med hjälp av Kotters förändringsmodell. 

 
4.1 Mellanskog 
Den ekonomiska föreningen Mellanskog är en av Sveriges fyra skogsägarföreningar och ägs av 

cirka 30 000 medlemmar (Mellanskog, 2016b). Föreningen företräder privata skogsägare i 

Mellansverige och ämnar bidra till en långsiktig lönsamhet i medlemmarnas skogsbruk. 

Föreningens medlemmar består till 64 procent av män och i oktober 2016 presenterade 

Mellanskog att 18 procent av deras totalt 202 anställda är kvinnor (ibid). En underrepresentation 

av antalet anställda kvinnor i organisationen är därför påtaglig, även om siffrorna har 

förbättrats. Föreningens organisationskarta åskådliggörs i Figur 2. 

 

Figur 2. Mellanskogs organisationskarta. 

 
Källa: Egen illustration. 
 

För att förändra och utveckla representationen har Mellanskog genomfört flertalet satsningar 

som syftar till att ge kvinnor förutsättningar att utveckla sitt engagemang i skogsbruket. Detta 

då föreningen ser att kvinnor, lika självklart som män, har behov av att kunnigt bedriva 

skogsbruk. Skogen är dock enligt tradition männens revir, och många kvinnor som äger skog 
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tvekar, alternativt avstår helt från att delta i aktiviteter som ger kunskap och omvärldsbilder för 

skogsägare (Mellanskog, 2007). Enligt bland annat Mellanskogs interna undersökningar har det 

framkommit att kvinnor personligen kan ha tråkiga erfarenheter av mäns attityder och fördomar 

gentemot kvinnor i skogliga sammanhang (ibid). Vidare uppdagades det att flera kvinnor har 

målat upp en bild av att skogligt aktiva män redan vet allt och att kvinnans eget kunnande inte 

anses tillräckligt, vilket försätter henne i underläge (ibid). En av studiens respondenter menar 

att hon känner av problematiken och framförallt att män tvekar på att hon har tillräcklig 

kunskap:  

  

“Jag får hela tiden kämpa för att bevisa min kompetens som kvinna. Jag är tvungen 

att bevisa att jag också kan, att jag har gått samma utbildning som mina manliga kollegor 

och att jag har samma kompetens.” 

 

Mellanskogs jämställdhetsarbete påbörjades redan i början på 2000-talet då det konstaterades 

att antalet förtroendevalda kvinnor inte speglade medlemsorganisationen. Ett sådant faktum 

menar föreningen påverkar och har betydelse för val av aktiviteter samt förhållningssätt i 

kommunikationen med skogsägare (ibid). Vidare menar föreningen att jämställdhet råder då 

kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Följaktligen är det en 

fråga för såväl kvinnor som män, och den förutsätter att Mellanskogs hela verksamhet tilltalar 

och engagerar lika, oavsett kön. Startskottet för jämställdhetsarbetet kom dock i och med att 

lämpliga och kompetenta kvinnor handplockades till föreningsstämman år 2004, och där två 

sedermera valdes in i styrelsen. Detta gjordes för att bredda kompetens samt med förhoppning 

att skapa förebilder och på så vis locka fler kvinnor till föreningen. Följaktligen var det ett 

försök till att bryta den traditionellt mansdominerade och maskulina trenden som kännetecknar 

såväl Mellanskog, som hela den svenska skogsbranschen. Jämställdhetsarbetet har dock ännu 

inte nått sitt fulla mål, men sedan det presenterades i affärsplanen 2014–2017 har föreningen 

på ett systematiskt sätt försökt arbeta med jämställdhetsfrågor. Mellanskogs verkställande 

direktör skriver i medlemstidningen “Med Mellanskog” (2016a) att arbetet bidrar till att 

föreningen utvecklas både i medlemsorganisationen samt i sin ekonomi. Han menar att alla mår 

bättre i en organisation med jämnare fördelning mellan män och kvinnor då det bidrar till att 

frågor kan bli belysta från olika perspektiv, men han uttrycker också att mycket arbete återstår: 

  

 “Vägen mot att bli en mer jämställd organisation har bara börjat. Vi har mycket arbete 

kvar att göra, där tydliga mål med kontinuerliga uppföljningar kommer visa vägen.” 
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4.2 Mellanskogs förändringsprocess 
1. Att skapa en känsla av angelägenhet 

Mellanskog har genom kunskap och förståelse försökt skapa angelägenhet hos såväl 

organisationens nyckelpersoner som hos övriga medarbetare. Detta har gjorts, och görs löpande 

genom utbildning för anställda på huvudkontoret samt förtroendevalda. I dagens affärsplan 

försöker föreningen skapa angelägenhet för jämställdhetsarbetet genom att låta det vara en 

aspekt som ska genomsyra allt arbete i föreningen. Förståelsen som har skapats gällande hur 

viktigt det är att föreningen besitter olika kompetenser har även påverkat valberedningens sätt 

att arbeta: 

 

“Valberedningen har varit väldigt tydlig med att man behöver olika kompetenser i 

föreningen. Det går ju inte att ha elva stycken Zlatan i ett lag, det måste finnas en mix för att 

det ska bli bra.” 

 

De genomförda intervjuerna har visat att de anställda tycker att jämställdhet är en viktig fråga 

och samtliga respondenter har belyst vikten av allas lika värde. Däremot synliggörs det i 

intervjuerna att delar av organisationen ännu inte har identifierat sig med jämställdhetsarbetet. 

Samtliga individer ser följaktligen inte sin delaktighet i upprätthållandet av hegemonin, samt 

den rådande kulturen: 

 

“Det är såhär klassiskt, alla säger att det blir mycket bättre om vi är fler kvinnor och 

att det blir en bättre arbetsmiljö. Men de sitter ju fortfarande och skojar på fikarasterna om 

saker man inte ska skoja om. Så folk vet om att det görs ett arbete men jag tror inte riktigt de 

förstår att det gäller dom själva.” 

 

Intervjuerna indikerar på att förståelse för arbetet är individuellt och handlar mycket om 

kunskap i ämnet samt förmågan att kunna se saker ur olika perspektiv. Intervjuerna har även 

bidragit till observationer som antyder att bakgrund och kontext påverkar. Detta då svaren 

skiljer sig beroende på bland annat hur respondentens aktuella arbetsgrupp ser ut, samt hur 

länge personen har arbetat inom föreningen. Föreningens tjänstemannasida är den del av 

verksamheten som fortfarande är homogen. De intervjuer som har genomförts med anställda 
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verksamma som skogsinspektorer1 indikerar på att mångfald, samt det holistiska synsättet i det 

operativa, till stor del saknas. Genom en intervju med en medarbetare som sitter med i 

affärsplanens projektgrupp, framkommer det att personen fått skapa sig mycket kunskap i 

ämnet vilket i sin tur har bidragit till hur respondenten ser på omvärlden. Respondenten säger 

att de så kallade “genusglasögonen” påverkar i samtliga beslut och observationer, samt menar 

att det numera är svårt att frångå ett sådant synsätt. Det bekräftar påståendet att kunskap till stor 

del ligger till grund för arbetet då det påverkar hur relevant medarbetarna upplever att en 

utveckling inom området är.  

 

Trots att de allra flesta respondenter framhäver att det har skapats en känsla av angelägenhet 

påvisar föreningens medarbetarundersökning från 2015 att långt ifrån alla anställda är eniga. 

Enligt undersökningen anser endast 18,6 procent, av 167 svarande, att utvecklingsområdet i 

”mycket stor utsträckning” är viktigt för Mellanskogs affärsplan. Figur 3 åskådliggör dock att 

majoriteten anser att arbetet är viktigt, men något som bör uppmärksammas är den relativt stora 

andelen som anser att arbetet i ”varken liten eller stor utsträckning” är viktigt. Föreningen bör 

följaktligen försöka identifiera varför medarbetare ställer sig neutralt till frågan; beror det på 

bristande medvetenhet gällande rådande förhållanden eller är kulturen så pass starkt förankrad 

att ytterligare initiativ och fokus bör läggas på att skapa angelägenhet? 

 

Figur 3. Mellanskogs medarbetarundersökning år 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Mellanskog (2015). 
 

																																																								
1 En skogsinspektor är en tjänsteman som är anställd av Mellanskog. Denne arbetar i föreningens yttersta tjänst 
med skogsvårdsuppdrag samt med rådgivning till föreningens medlemmar (Mellanskog 2016c). 
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2. Att skapa en mäktig och vägledande koalition som leder förändringen 

Intervjuerna antyder att när ledande personer sett jämställdhet som en viktig aspekt har frågan 

prioriterats. Jämställdhetsfrågan har länge varit ett problemområde och föreningen har i olika 

initiativ och intensiva perioder arbetat med den. Ingen specifik grupp har utsetts för att vägleda 

hela förändringsarbetet, utan det har istället drivits genom olika projekt vilket inneburit att 

projektledare samt övriga delaktiga har burit ett större ansvar. I det tidiga jämställdhetsarbetet 

fanns ett tydligt fokus på att skapa förståelse på styrelsenivå och att styrelsen skulle agera 

förebilder vilket flertalet respondenter idag framhäver: 

 

 “I huvudstyrelsen så syns och märks vårt jämställdhetsarbete, det har jag tyckt länge. 

När man har varit på styrelsedragningar så är det alltid ett brett styrelseperspektiv vilket är 

proffsigt och bra.” 

 

Citatet kommer från en respondent som är verksam i Mellanskogs operativa område. Vidare 

menar personen att framtida arbete bör läggas på att få de lokala styrelserna att agera förebilder 

för sina skogsbruksområden (SBO)2. Ledning och styrelse är väl insatta i ämnet då de 

kontinuerligt deltagit i utbildningar och föreläsningar gällande jämställdhet. De har även varit 

med och lagt grunden samt tagit fram arbetets mål, vision och strategi. Respondenter med 

uppdrag i styrelse eller ledning påpekar att de ser jämställdhet som en långsiktig 

konkurrenskraft men även som en självklar del i föreningen och samhället i stort. 

 

Föreningen har varit tydliga med att de inte vill att jämställdhetsarbetet skall drivas specifikt av 

någon, utan att det skall vara en naturlig del i den löpande verksamheten. Författarna anser att 

ett sådant resonemang låter framgångsrikt först när arbetet har förankrats i företagskulturen. 

Tills dess, för att inte tappa fotfäste och falla tillbaka, kan det vara fördelaktigt att ha en 

tydligare ansvarsfördelning gällande arbetet. I nuläget har föreningen inte lyckats åstadkomma 

det då flertalet individer fortfarande inte tar ansvar eller identifierar sig med frågan. En 

respondent har även belyst problematiken med hur ansvar gällande frågan i dagsläget fördelas: 

 

“Det är så himla lätt att det hamnar i knäet på kvinnorna. Egentligen krävs det ju att 

ledande män också tar tag i den här bollen så att det blir accepterat som ett inkomstbringande 

och självklart arbetssätt.” 

																																																								
2 Mellanskog har totalt 15 skogsbruksområden, från Härjedalen i norr till Gotland i söder (Mellanskog 2016d). 
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3. Att utveckla vision och strategi 

Genom att från år 2014 ta med genus som ett bärande perspektiv i affärsplanen har visionen 

förtydligats. Den verkställande direktören uttrycker det övergripande syftet i Mellanskogs 

medlemstidning “Med Mellanskog” (2016a): 

 

 “Vi ska säkra den framtida kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv 

arbetsgivare för alla. I högre grad fånga den affärspotential som finns hos skogsägande 

kvinnor och öka förståelsen för vikten av en jämställd organisation.” 

 

Vidare tas genusperspektivets effektmål upp i affärsplanen (Mellanskog, 2014). Dessa är 

deltagande i aktiviteter och att SBO-styrelser ska spegla medlemskårens sammansättning, öka 

skogliga aktiviteter på fastigheter ägda av kvinnor, samt att uppfattas som ett jämställt företag 

i skogsbranschen. Vidare har föreningen beslutat två olika mål som jämställdhetsarbetet skall 

uppnå. Det ena är att på längre sikt åstadkomma en jämnare fördelning mellan män och kvinnor 

på alla funktionella nivåer, och att så småningom bli en medarbetarekår som består till 20 

procent av kvinnor. Det andra målet gäller Mellanskogs förtroendevalda och innebär att dessa 

ska spegla medlemssammansättningen, det vill säga att de förtroendevalda skall bestå till 35 

procent av kvinnor.  

 

Genom intervjuer med respondenter i styrelse och ledning tydliggörs det att arbetet har som 

mål att generera konkurrensfördelar. Mellanskog har i skogliga sammanhang varit relativt 

tidiga med sitt jämställdhetsarbete vilket har attraherat flertalet unga i branschen som ser att en 

utveckling redan har skett, samt är på väg att ske i föreningen. Genom att bredda kompetens 

och erfarenhet, samt att arbeta utifrån olika perspektiv tror sig föreningen kunna skapa en 

långsiktig lönsamhet. Arbetet ämnar bidra till att föreningen tilltalar fler skogsägare och 

framförallt skogsägande kvinnor, vilket anses ha brustit tidigare. En sådan utveckling bör vara 

framgångsrikt då det privata skogsägandet i Sverige består till drygt 38 procent av kvinnor 

(Skogsstyrelsen, 2014).  

 

4. Att förmedla och kommunicera förändringsvisionen 

Trots tydlig vision och syfte har föreningen inte lyckats förmedla dessa i hela organisationen 

då det i intervjuerna har framkommit en viss okunskap gällande föreningens målsättning. En 

respondent pratar om en policy gentemot trakasserier snarare än att försöka ändra och utveckla 

den rådande mansdominerade kulturen, vilket är det egentliga målet enligt styrelse och ledning: 
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 “Målet är att följa vad vi har satt upp, alltså vad Mellanskog har för policy. Vi ska följa 

policyn till 100 procent och det får inte förekomma några avsteg från den. Den är ju skriven 

på ett sådant sätt att om man avviker från den så har någon behandlats fel.” 

 

Citatet kommer från en anställd i fältorganisationen och är ett tecken på att föreningen inte nått 

ut som önskat. Personen gav inga indikationer på att känna till det faktiska målet, ej heller att 

arbetet finns med i affärsplanen. Övriga respondenter i fältorganisationen har också visat tecken 

på att de inte känner till arbetets mål och vision i större utsträckning än att de märker att 

föreningen arbetar med frågan. Då arbetet handlar om ett bärande perspektiv i affärsplanen bör 

tanken vara att alla är ansvariga och delaktiga, snarare än att det bara ska vara en policy.  

 

Vidare framkommer det i intervjuerna att hur mycket, samt hur väl frågan diskuteras hos 

medarbetarna i fältorganisationen, beror till stor del på vilken chef de har. Som tidigare nämnts 

påverkas jämställdhetsarbetet av hur ledande personer prioriterar frågan, vilket har bekräftats 

av bland annat intervjuade skogsinspektorer. Jämställdhetsarbetet har för flertalet respondenter 

enbart tagits upp vid utvecklingssamtal i form av en stående punkt i underlaget och deras svar 

har inte i någon större utsträckning tagits i beaktning. För att ytterligare försöka nå ut samt 

kommunicera syftet med jämställdhetsarbetet har föreningen upprättat utbildningar som berör 

genus i sin utbildningsplattform. Dessa genomförs en gång och är obligatoriska för samtliga 

medarbetare i Mellanskog. Den senaste uppdateringen av utbildningen skedde 2015 och är 

enligt respondenterna aktuell för Mellanskogs arbete i dagsläget.  

 

5. Att ge medarbetarna förutsättningar att genomföra visionen  

Genom att ha infört en obligatorisk webbaserad utbildning innehållande jämställdhet har 

föreningen lagt en grund för att medvetandegöra de anställda. Vidare har föreningen i den 

årliga, anonyma medarbetarundersökningen också skapat ett forum där frågan kan lyftas på ett 

effektivt sätt och medvetandegöra chefer om rådande förhållanden. För att ytterligare 

uppmuntra medarbetarna till att utveckla och delta i jämställdhetsarbetet har Mellanskog drivit 

olika projekt. Skogsägarkvinnorna var ett nationellt projekt som engagerade skogsägande 

kvinnor från samtliga skogsägarföreningar i Sverige (LRF Skogsägarna, 2015). Målen var att 

skapa möjligheter för kvinnor att växa i sin roll som skogsägare, att synliggöra kvinnor och visa 

kvinnliga förebilder inom skogsnäringen, samt att öka andelen förtroendevalda kvinnor i 

skogsägarföreningarna (ibid). Flertalet respondenter argumenterade att Skogsägarkvinnorna 

var ett bra initiativ men de såg även att arbetet aldrig riktigt förankrades i verksamheten. Det, 
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tillsammans med bland annat ekonomiska skäl, är anledningen till att Skogsägarkvinnorna idag 

är vilande. 

 

I de tidigare satsningarna på jämställdhet har fokus framförallt varit att stärka de befintliga 

kvinnorna för att få dem att våga ta plats och på så sätt, genom goda förebilder, tilltala fler 

kvinnor. Eftersom jämställdhet är något som skapas av alla, oavsett kön, kan här anas en brist 

i arbetet gällande att nå ut och utbilda männen i jämställdhetsfrågan: 

 

“De stora satsningarna har gjorts på att stärka kvinnorna. Det kan ha varit ett problem, 

för man måste ju se var hindren ligger. Vill man få kvinnorna att känna sig välkomna så är det 

ju även männen vi måste påverka och ’förändra’. Arbetet har främst inneburit att boosta 

kvinnorna till att våga ta plats.” 

 

Representationen i föreningen har för avsikt att spegla medlemskåren men vägen dit är inte, 

och har inte, varit enkel. Enligt flertalet respondenter har problem framförallt berott på det 

faktum att om fler kvinnor ska in så krävs det att män flyttar på sig. Acceptans av en sådan 

omständighet har inte varit lätt i den manliga hegemonin vilket en respondent påpekat: 

 

 “Vi har brottats med de här manliga strukturerna. Ska du välja in en kvinna så innebär 

ju också det att en man ska flytta på sig. Då blev det helt plötsligt tufft för gubbarna. Några 

män började naturligtvis känna att kvinnorna började bli ett hot.” 

 

Citatet kommer från en respondent som tidigt belyste vikten av att engagera fler kvinnor i 

föreningen. Respondenten menar att Mellanskog förstod och var övertygade om att fler kvinnor 

i styrelsen skulle bidra till en ökad kompetens samt leda till ett nytt arbetssätt. Föreningen har 

även upplevt svårigheter gällande att kvinnor ska känna sig välkomna, kompetenta och önskade 

i branschen. Intervjuerna har indikerat på att en sådan acceptans beror på var i organisationen 

som kvinnorna blir engagerade. I dagsläget är tre av elva styrelsemedlemmar kvinnor och på 

huvudkontoret har könsfördelningen förbättrats och bidragit till att det idag är fyra av nio 

personer i ledningsgruppen som är kvinnor.  

 

Vidare menar studiens respondenter att tillräckligt mycket resurser i form av arbetskraft, tid 

och pengar läggs på arbetet, framförallt sedan frågan togs in i affärsplanen. Flertalet menar att 

anledningen till att arbetet inte har fått önskad genomslagskraft inte beror på ekonomiska 
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aspekter, utan att det är andra delar som brister. Historiskt sett har däremot resursfrågan 

påverkat jämställdhetsarbetets utveckling. Då ekonomin har varit sämre i föreningen har det 

varit jämställdhetsfrågan som fått stryka på foten, vilket av många respondenter ansetts fel då 

det är ett långsiktigt arbete som kan generera goda affärsmöjligheter och konkurrenskraft.  

 

6. Att planera och skapa snabba resultat 

Det är viktigt att föreningen uppmärksammar, samt firar positiva resultat då det förmedlar en 

känsla av att arbetet är framgångsrikt. Under tiden Mellanskog har arbetat med 

jämställdhetsfrågan har flera olika projekt genomförts. Dessa har inneburit att föreningen har 

haft olika delmål som uppnåtts under arbetets gång. Det har dock bidragit till att Mellanskog 

släppt projekten då de blivit framgångsrika och resultaten har då, relativt snabbt, fallit tillbaka.  

 

Mellanskog har i viss mån använt sig av delmål som en strategi för att skapa motivation och 

har sedan genom medarbetarundersökningen försökt ta reda på hur väl framgångar i arbetet har 

nått ut i organisationen. En respondent i yttre tjänst menar att denne känner av att arbetet går 

framåt då det idag finns flera kvinnliga förebilder i föreningen, men påtalar också att andra 

resultat av arbetet varken har kommunicerats eller synliggjorts: 

 

“För mig personligen så har arbetet bidragit till fler förebilder. Nu har vi exempelvis 

två kvinnor som är virkesområdeschefer. Det hade vi inte när jag började, då kändes det som 

om att det var helt omöjligt att en kvinna skulle kunna bli virkesområdeschef. Men nu är det ju 

ändå bevisat att det går.” 

 

Respondenten påbörjade sin anställning i Mellanskog 2010 vilket antyder att det har skett en 

del förändringar i föreningen de senaste sex åren. Däremot menar personen ändå att det känns 

otroligt frustrerande att arbetet går så långsamt framåt. I styrelse, ledning samt på 

huvudkontoret kan dock målet om att ha en jämnare könsfördelning anses ha uppnåtts. Där har 

fördelningen varit relativt representativ för föreningens medlemskår de senaste åren. Det är 

följaktligen, som tidigare nämnts, i den operativa verksamheten som resultaten ännu inte 

infunnit sig.  
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7. Att befästa framgångarna och genomföra ytterligare förändringar 

Trots att det är viktigt för medarbetarna att Mellanskog uppmärksammar framgångar så får 

föreningen inte utgå från att arbetet har etablerat sig i företagskulturen. Det kan dröja flera år 

innan något sådant sker. Ett kritiskt läge uppstår således i och med att föreningen tar ut segern 

i förskott, vilket är ett fenomen som flertalet respondenter vittnat om: 

 

“Jag tror att vi för tidigt trodde att det här skulle rulla på av sig självt. Att vi hade 

gett en klok ingång till ett arbete som skulle ha en egen drivkraft och att vi inte förstod att det 

behövdes bränsle på vägen samt att det kommer människor som är nya inför de här frågorna 

och som behöver motiv och motivation.” 
 

 

 

 

“Arbetet har gått upp och ner. Just det här med att när det väl börjar gå lite bättre så 

släpper man fokus och så tänker man ‘ja men vad fint, nu kan vi fokusera på det här istället’ 

och då faller det tillbaka. Man måste aktivt arbeta med det, annars tar gubbarna över igen.” 

 

Följaktligen har föreningen, då de olika projekten börjat generera positiva resultat, antagit att 

arbetet skall fortsätta vara framgångsrikt utan att behöva lägga samma energi och resurs på det. 

Det kan leda till att Mellanskog inte passerar den sjunde fasen då de inte arbetar tillräckligt 

uthålligt med arbetet. Då arbetets syfte är att förändra och utveckla en gammal och traditionell 

kultur bör en viss medvetenhet gällande tidsaspekten finnas med. En stor förändring tar tid och 

intervjuerna indikerar på att medarbetarna på högre nivå är medvetna om detta, medan anställda 

i yttre tjänst snarare känner att det inte sker någon förändring eller att den går alldeles för 

långsamt. För att upprätthålla föreningens motivation samt bidra till förankring i 

företagskulturen bör aktiviteter planeras in i god tid. Fördelaktigt vore om föreningen skapar 

en aktivitetsplan som sträcker sig över flera år och som ständigt uppdateras.  
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Figur 4. Mellanskogs medarbetarundersökning år 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Mellanskog (2015). 
 

Figur 4 återger i hur stor utsträckning som medarbetarna anser att Mellanskog är en jämställd 

arbetsplats, det vill säga om arbetets mål uppnåtts. Studien har, som tidigare nämnts, 

uppmärksammat att uppfattningen skiljer sig beroende på var personen agerar samt vilka 

medarbetare och närmaste chef är. Skilda meningar åskådliggörs i ovanstående figur där totalt 

166 anställda har besvarat frågan.  

 

8. Att förankra de nya rutinerna i företagskulturen 

Mellanskogs slutgiltiga mål är att förankra jämställdhetsarbetet i organisationens alla delar, det 

vill säga att befästa det i företagskulturen: 

 

“Vi arbetar med ett förändringsarbete av vår kultur, med en ny värdegrund och vision. 

Målet är ju att det ska bli en självklar del i den löpande verksamheten, så självklar att ingen 

ens tänker på det. Det här arbetet är startskottet på att väva in det i hela verksamheten.”�

�

Föreningen är på god väg gällande styrelse och ledning men i övrigt har de en bit kvar till målet. 

Flera intervjuer indikerar på att den mansdominerade hegemonin lever kvar i föreningen även 

om en förändringsprocess har påbörjats och samtliga respondenter på något sätt har 

uppmärksammat arbetet. I och med att frågan är aktuell i samhället i stort, motiveras individerna 

ytterligare till att uppfatta frågan relevant, även om det är tydligt att personer i delar av 

föreningen inte ser sin delaktighet i upprätthållande av hegemonin. Vidare har respondenterna 

framhävt att yngre arbetskraft har tillfört ett modernare synsätt där jämställdhetsfrågan är en 
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mer naturlig del av samhället. Flertalet respondenter vittnar om att områden som har yngre 

chefer vanligtvis har ett mer öppet och accepterande arbetsklimat vilket gynnar jämställdhet 

och bidrar till att föreningen kan dra fördel av människors olika kompetenser och synsätt.  

 

Genusperspektivet i affärsplanen samt medarbetarundersökningarna är två bevis på att 

föreningen är på rätt väg då jämställdhetsarbetet, genom dessa, har förändrat föreningens 

arbetssätt. För att göra frågan till något som faller sig naturligt och förändrar kulturen behöver 

föreningen arbeta mer systematiskt under en längre tid. Den nuvarande affärsplanen gäller i 

ytterligare ett år vilket betyder att Mellanskog har ytterligare ett år på sig att befästa sitt 

jämställdhetsarbete. Att tro att föreningen ska lyckas ändra kulturen i hela organisationen tills 

dess är övermodigt. Att fokusera på hur föreningen ska gå vidare i sitt jämställdhetsarbete efter 

affärsplanens utgång samt jobba enhetligare för att nå ut i alla organisationens delar, kan vara 

strategiskt och nödvändigt för att inte tappa mark på området.  
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5. Diskussion 

 

I följande kapitel presenteras en diskussion av föregående avsnitt. Vidare belyses potentiella 

åtgärdsförslag som Mellanskog kan vidta i sitt fortsatta jämställdhetsarbete. 

 
I enlighet med Burke (2008) samt Weick & Quinn (1999) kan Mellanskogs förändringsprocess 

anses vara revolutionär då föreningen vill uppnå en förändrad hegemoni och kultur. I 

Mellanskogs förändringsarbete har flertalet av Kotters åtta steg genomförts men trots det 

föreligger förbättringsmöjligheter. Som så ofta är en av de största utmaningarna att arbeta 

enhetligt och få med sig alla medarbetare mot ett gemensamt mål. I överenstämmelse med 

Kotter (1996) samt Iveroth och Hallencreutz (2016) är hänsyn till individers känslor avgörande. 

I Mellanskog är det tydligt att de flesta anser att jämställdhet är en viktig och aktuell fråga såväl 

generellt, som affärsmässigt. Följaktligen har föreningen lyckats med att motivera förändringen 

kognitivt, men möjligtvis brustit gällande det emotionella. Studien indikerar på svårigheter att 

nå ut till de operativa delar som är kraftigt mansdominerade och en viss problematik har 

uppdagats i att få de anställda i fältorganisationen att identifiera sig med frågan. På högre nivå 

i organisationen är förståelsen och medvetenheten större vilket kan vara en följd av att de jobbar 

mer aktivt med frågan samt får möjlighet att utbilda sig, vilket kan bidra till ökad förståelse och 

perspektiv. 

 

Implementering av ett nytt synsätt i Mellanskog har uppfattats främmande och i enstaka fall 

som ett hot av äldre, traditionella medarbetare. Funderingar på hur en som enskild individ kan 

drabbas har väckt känslor i form av motstånd eller att individen avstår från att identifiera sig 

med problemet. Förnekelse av problemet kunde urskiljas i enstaka intervjuer med män i 

föreningen. Att en del män ser den lilla andelen kvinnor som anställs som ett hot anser 

författarna är ett tydligt tecken på hur starkt förankrad den rådande hegemonin är, samt en 

indikation på hur nödvändig en förändring är. I enlighet med Acker (1990) samt Crawford och 

Mills (2011) har den starka och traditionella organisationskulturen med stor sannolikhet 

bidragit till att såväl kvinnor som män anpassar sig till kulturen snarare än att förändra den. 

Detta trots att studien indikerar på att de flesta medarbetarna besitter förståelse för hur en sådan 

förändring skulle gynna organisationen. Att arbeta och agera som tidigare kan kännas tryggt, 

men det bidrar också till inskränkning av de smala perspektiven som föreningen försöker 

komma ifrån. Skapas inte förståelse för varje individs delaktighet i upprätthållandet av 

hegemonin, hos såväl kvinnor som män, kommer förändringsprocessen ständigt stöta på 
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motstånd. Följaktligen bör föreningen i högre grad ställa krav samt utbilda och medvetandegöra 

medarbetarna. Ett större fokus bör även ligga på att kommunicera och nå ut till 

fältorganisationen och på så vis bidra till ökad genomslagskraft. Vidare kan det bidra till att 

medarbetarna upplever att jämställdhetsarbetet ger resultat, vilket gör att angelägenheten 

upprätthålls samt att känslor av frustration undviks. Då arbetet genom åren har varierat i 

intensitet har flertalet medarbetare uttryckt att de upplever en känsla av att arbetet står still.  

 

Mellanskogs jämställdhetsarbete har haft ett tydligt fokus på kvinnor. Arbetet har syftat till att 

rekrytera och utbilda, och på så vis låta kvinnorna ta plats samt få dem att vilja stanna. Detta 

har troligtvis fallit sig naturligt då bristen på kvinnor varit avgörande och en jämnare 

könsfördelning kan signalera såväl utåt, att föreningen är jämställd, som inåt, att det är en 

heterogen sammansättning och bredare mångfald. Båda dessa aspekter gynnar organisationen 

då föreningen kan anses vara modern i sitt förhållningssätt vilket på lång sikt kan generera 

affärsmässiga fördelar och bidra till en större lönsamhet i enlighet med Lidestavs (2015) 

forskning. När fokus nästan uteslutande läggs på kvinnor finns dock en risk att föreningen inte 

lyckas förmedla förändringens angelägenhet hos männen. Männen kan i sådana fall känna sig 

exkluderade och författarna vill därför belysa den potentiella risken med att de genom 

exkludering inte ser, eller får möjlighet att se, fördelarna med att ha en organisation rik på 

mångfald. Att inte inkludera männen i någon större utsträckning kan bidra till att de ser kritiskt 

på förändringen och i enlighet med Britton och Logan (2008), samt steg fem i Kotters modell, 

bör Mellanskog identifiera vad eller vilka som försvårar förändringsprocessen för att sedermera 

kunna ta itu med problemen. I enstaka fall kan Mellanskog, i överensstämmelse med Crawford 

och Mills (2011), även behöva se över en eventuell omplacering av medarbetare som bidrar till 

en fientlig och motvillig miljö som försvårar förändringsprocessen.  

 

Studien antyder att Mellanskog strävar efter att ha en arbetsstyrka som speglar medlemskåren. 

Jämställdhetsfrågan handlar om så mycket mer än bara kön och i Mellanskog, som är en 

gammal och traditionell förening, är medelåldern hög. Detta har uppmärksammats då flertalet 

respondenter i studien har framhävt att föreningen tappar yngre män i högre utsträckning än 

kvinnor. Att lyfta mångfald i organisationen handlar inte enbart om att anställa kvinnor utan 

även om att varje enskild individ ska kunna vara sig själv och på så sätt bidra med sin fulla 

kapacitet. Mellanskog är även homogen i bemärkelsen att föreningen inte innefattar någon 

bredare mångfald vad gäller etnicitet, detta har dock sin förklaring i att få utlandsfödda äger 

skog i Sverige. Vid en homogen arbetsstyrka kan tankegångar inskränkas och för att även få 
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männen att använda och utveckla sin fulla kapacitet kan en ökning i representationen av kvinnor 

underlätta. Precis som Crawford och Mills (2011) antyder så kan det uppmuntra till ett mer 

holistiskt synsätt vilket kan bidra till fler affärsmöjligheter. Då Mellanskog är en ekonomisk 

förening ligger det i organisationens intresse att främja ekonomin, således bör sådant som bidrar 

till ökad konkurrenskraft och marknadsandelar anses vara positivt. Genom att anställa kvinnor 

samt andra professioner än skogsutbildade kan föreningens kunskapsbas och kompetens 

breddas vilket bör bidra till framgång då fler synsätt och perspektiv tas i beaktning vid olika 

beslutsfattanden. 

 

Trots vetskapen om vad som skett historiskt i föreningen så har Mellanskog vid flertalet 

tillfällen tagit ut segern i förskott gällande jämställdhetsarbetet. Följaktligen är steg sju i Kotters 

modell ett kritiskt steg som Mellanskog bör vara varsamma med att inte forcera. Däremot är 

det betydelsefullt för föreningen att uppmärksamma framgångar när delmål uppnåtts, 

framförallt för att medarbetarna ska behålla känslan av att arbetet är framgångsrikt samt att 

angelägenheten upprätthålls. Mellanskog bör således fokusera på att lyfta och uppmärksamma 

framgångar och betydelsefulla handlingar, men samtidigt vara försiktiga med att tro att 

resultaten har förankrats. 

 

Författarna tror att ett kritiskt läge kommer uppstå för föreningen när den nuvarande 

affärsplanen löper ut, det vill säga om ungefär ett år. Jämställdhetsarbetets aktualitet finns idag, 

mycket tack vare affärsplanen, med som ett bärande perspektiv men hur föreningen skall agera 

i framtiden har ännu inte fastställts. För att undvika att resultat ska gå förlorade menar 

författarna att Mellanskog redan tidigare borde ha formulerat en tydlig och klar bild på hur 

arbetet skall fortskrida efter affärsplanens utgång.  

 

5.1. Konkreta utvecklingsförslag av författarna 
Mellanskogs jämställdhetsprocess har pågått i ett decennium, dock utan ett samfällt och 

kraftfullt initiativ som genomsyrat föreningen. Brister och svagheter har följaktligen, i olika 

utsträckning, upptäckts i flera av Kotters åtta steg. Studiens analys och diskussion har lett fram 

till nedanstående punkter vilka kan vara kritiska för önskad förbättring och upprätthållande av 

jämställdhetsarbetet: 
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q Tydligare ansvarsuppdelning - Föreningen behöver tydligt klargöra vem som 

ansvarar för vad, vem som gör vad, samt i vilken utsträckning det skall göras. Vidare 

bör föreningen ha ett tydligt ansvarsutkrävande där samtliga medarbetare och 

förtroendevalda påminnas om sitt ansvar gällande jämställdhet. Det kan förslagsvis 

uttryckas i respektive arbetsbeskrivning. Ansvaret skall vara lika aktuellt för alla, 

oavsett kön.  

 

q Förbättra kommunikationen - Lättåtkomlig information gällande arbetet för såväl 

medlem, medarbetare och förtroendevald. Genom att aktivt använda sig av hemsidan, 

intranät, medlemstidning, skogsdagar och andra effektiva kommunikationskanaler kan 

kommunikationen gällande jämställdhetsarbetet förbättras och underlätta för 

engagerade i Mellanskog att ta del av såväl information som framgång. Vidare är 

kommunikationen viktig för att upprätthålla angelägenheten hos medarbetarna samt för 

att undgå att det skapas känsla av frustration. Att rikta kommunikationen och ha en 

tydlig strategi för hur föreningen på enklast och effektivast sätt når ut: vem ska få reda 

på vad, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt. Det är också viktigt att informationsflödet 

inte blir för stort, då betydelsefull information riskerar försvinna i mängden. 

 

q Tydligt strukturerade metoder och mål - Genom att tydliggöra samt kommunicera 

jämställdhetsarbetets mål bör hela organisationen bli medveten samt arbeta samfällt mot 

att uppnå dem. För att arbetet skall bli framgångsrikt krävs det att samtliga medarbetare 

känner till, samt identifierar sig med föreningens mål och vision för att effektivt kunna 

bidra till att uppnå dem. Sker inte detta kommer förändringen med stor sannolikhet inte 

förankras i företagskulturen. För att motivera till fortsatt arbete är det viktigt att 

föreningen sätter kortsiktiga delmål vilka uppnås under arbetets gång.  

 

q Uppföljning och utbildning - Idag upprätthålls jämställdhetsarbetet genom 

medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och uppföljning. För att medvetandegöra 

ytterligare vore fortlöpande utbildningar önskvärt då det skulle kunna bidra till 

förståelse av arbetet samt ytterligare identifiering med problemen. För att arbetet skall 

vara framgångsrikt krävs det att alla individer, oavsett kön, förstår sin delaktighet och 

på så vis bidrar till positiv förändring. 
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q Skapa nätverk - Föreningen bör fortsätta samt utöka sitt anordnande av aktiviteter som 

främjar samarbete och utveckling i frågan. Nätverk för kvinnor har tidigare gett positiva 

resultat men även nätverk som inkluderar män och verkar för mångfald samt 

uppmuntrar ett bredare synsätt bör tas i beaktning. För bästa effekt bör 

nätverksskapande rikta sig till alla delar i organisationen och kanske även sträcka sig 

utanför organisationen, då jämställdhetsfrågan berör hela skogsbranschen. 

 

q Förespråka öppenhet - Föreningen bör vara tydliga med att de önskar ett öppet och 

accepterande klimat, vilket bidrar till att de kan dra fördel av människors olikheter och 

kompetenser. Förhoppningen är att på så vis få hängivna medarbetare som trivs och 

stannar i organisationen, vilket långsiktigt kan generera konkurrensfördelar. 

Följaktligen bör föreningen motivera, samt ge männen förutsättningar att ändra sig då 

det krävs för att bryta den manliga hegemonin.  

 

q Ligga steget före planeringsmässigt - Att ha en tydlig plan innehållandes flertalet 

delmål kan underlätta föreningens jämställdhetsarbete. Vidare är det nödvändigt att 

ligga steget före planeringsmässigt för att försäkra sig om att resultaten som uppnåtts 

förankras och att vidareutveckling sker. Framförallt för att inte riskera att falla tillbaka 

och mista de framgångar som föreningen hittills har uppnått genom sitt arbete.  
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6. Slutsats 
 

I följande avsnitt besvaras studiens forskningsfråga. Vidare diskuteras ett kritiskt 

förhållningssätt samt studiens trovärdighet. Avslutningsvis ges förslag till framtida studier.  

 
Studien syftade till att undersöka varför ekonomiska föreningen Mellanskogs förändringsarbete 

mot att bli en jämställd organisation inte har nått önskat resultat. Vidare undersöktes vad som 

kan ha fördröjt förändringsprocessen samt vilka åtgärder som föreningen kan vidta i framtiden. 

Mellanskogs jämställdhetsarbete har pågått under en längre tid och kopplat till Kotters 

förändringsmodell har svagheter kunnat identifieras. Föreningen har framförallt inte nått önskat 

resultat i sitt försök till att: förmedla och kommunicera förändringsvisionen (steg fyra), planera 

och skapa snabba resultat (steg sex) samt befästa framgångarna och genomföra ytterligare 

förändringar (steg sju). Till följd av detta har inte heller de nya rutinerna förankrats i 

Mellanskogs företagskultur (steg åtta). För att uppnå önskat resultat med sitt 

jämställdhetsarbete bör Mellanskog, samt andra organisationer i processen mot att bli mer 

jämställda, förstå att arbetet är långsiktigt och tids- samt resurskrävande. Avsteg från arbetet på 

grund av andra prioriteringar kan med stor sannolikhet leda till att utvecklingen samt 

förändringen tappar mark. För att undvika sådana motgångar har författarna formulerat 

åtgärdsförslag baserade på Kotters förändringsmodell, vilka belyser viktiga aspekter som kan 

vara till hjälp för såväl Mellanskog som andra organisationers jämställdhetsarbete, se Figur 5.  

 

Figur 5. Åtgärdsförslag för jämställdhetsarbete. 

q Tydligare ansvarsuppdelning samt ansvarsutkrävande 

q Förbättra kommunikationen där informationen som ges bör vara lättillgänglig 

q Strukturerade metoder och detaljerade mål som samtliga känner till 

q Årliga utbildningar och uppföljning gällande jämställdhet 

q Skapa nätverk för att sprida kunskap samt erfarenheter, oavsett kön 

q Vara ute i god tid gällande planering av det fortsatta jämställdhetsarbetet 

Källa: Egen illustration. 
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6.1 Reflektioner samt förslag på vidare forskning 
Studien visar på att förändringsarbete gällande jämställdhet inte skiljer sig nämnvärt från 

organisationsförändring i stort. Kotters förändringsmodell kunde följaktligen appliceras utan 

större avsteg och studiens åtgärdsförslag kan med få justeringar tillämpas på övriga företag i 

liknande situation. Gällande ett kritiskt förhållningssätt till studien vill författarna framförallt 

påpeka studiens omfång och dess inriktning på endast en förening i en snäv bransch. Vidare 

hade eventuellt fler nyanser i Mellanskogs förändringsprocess kunnat identifieras genom fler 

intervjuer, med tanke på att individers upplevelser kan variera beroende på erfarenhet, 

förutsättningar och preferenser. Till följd av studiens begränsade omfång och tid har det 

dessvärre inte varit möjligt. Studien avsåg inte att finna ett generaliserbart resultat i större 

bemärkelse, utan syftade snarare till att statuera ett exempel för organisationer som arbetar med 

förändring i en polariserad miljö. Däremot finns möjlighet att resultatet kan vara användbart i 

större utsträckning då Kotters förändringsteori är allmänt vedertagen samt att accessen till 

föreningen ökar studiens trovärdighet. Om så är fallet kan dock endast bevisas av ytterligare 

studier med liknande tillvägagångssätt men i annan kontext. Gällande framtida studier hade det 

därför varit intressant att göra liknande undersökningar i andra könspolariserade organisationer 

för att undersöka om samma problematik återfinns samt om det skiljer sig beroende på faktorer 

som storlek, organisationsform, marknad och om könsfördelningen är manligt eller kvinnligt 

dominerad. 
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Bilaga 1  
 

Följande intervjuguide användes vid intervju med respondenter som är delaktiga och 

drivande i Mellanskogs jämställdhetsarbete. 

 
v Vad är din anställning på Mellanskog?  
1. Vad var anledningen till påbörjandet av Mellanskogs jämställdhetsarbete? 

o Skapades en känsla av angelägenhet? 
2. Hur påbörjades processen? 

o Blev några ytterst ansvariga? 
3. Har det funnits/finns det ett mål?  

o Hur skulle det uppnås? 
o Fanns det en strategi? 
o Fanns det en vision? 

4. Hur kommunicerades visionen till övriga medarbetare?  
o Vilka fick ta del av den? 
o Vilka kanaler användes för att nå ut?  

5. Hur implementerades förändringen?  
o Hur har Mellanskog motiverat sina anställda att bidra till denna 

process? 
o Fanns det en aktivitetsplan?  
o Hur bemöttes motstånd?  

6. Gav det resultat på en gång? 
o Har det funnits delmål? 
o Förändrades Mellanskogs arbete/struktur? 

7. Hur befästes jämställdhetsarbetet? 
o Vilka aktiviteter och projekt har vidhållits?  
o Vilka skall vidtas i framtiden?  
o Har Mellanskog nått sitt mål? 
o Har någon anställts för att aktivt arbeta med denna fråga? 

8. Vart syns Mellanskogs jämställdhetsarbete idag? 
o Finns det ett samband mellan Mellanskogs arbete idag och 

förändringen som implementerades? 
o Läggs tillräckligt mycket tid och resurser på arbetet? 
o Vi har kännedom om att genusfrågan finns med i er affärsplan men hur 

väl anser du att den efterföljs och genomsyras i hela organisationen?	  
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Bilaga 2 
 

Följande intervjuguide användes vid intervjuer med respondenter som individuellt inte är 

drivande i Mellanskogs jämställdhetsarbete utan intervjun syftade till att identifiera hur väl 

arbetet har genomsyrat hela organisationen. 

 
v Vad är din anställning på Mellanskog? 
9. Hur har din bild av Mellanskog varit vad gäller jämställdhet? 

o Tidsaspekter 
o Vid din anställning 
o Nutid 
o Framtid 

10. Vad vet du om Mellanskogs jämställdhetsarbete? 
11. Tyckte/tycker du det är viktigt att Mellanskog jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan? 

o Hur har du upplevt att dina medarbetare och kollegor har tyckt? (på lokal 
nivå) 

12. Känner du av Mellanskogs jämställdhetsarbete? 
o Påverkar det dig och dina medarbetare?  
o Är det någon på ditt område som har ansvar i dessa frågor? 
o Har du upplevt att arbetet skiljer sig beroende på del av organisationen? 

13. Har det funnits en vision, strategi och ett mål med jämställdhetsarbetet? 
o Om ja, hur har du blivit informerad om dessa? 
o Har ni kunnat vara med och påverka dessa? 

14. Har ni på ert lokala område arbetat med den här frågan? 
o Om ja, hur har arbetet sett ut? 

15. Har ni fått utbilda er i jämställdhetsfrågan? 
o Hur ofta sker det?  
o Har alla inom ditt område samma möjlighet att göra det? 

16. Tycker du att Mellanskogs jämställdhetsarbete har gett resultat?  
o På vilket sätt har det gett resultat?  
o Positiva och negativa konsekvenser?  

17. Läggs för lite/lagom/för mycket tid och resurser på jämställdhet? 
	


