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Förord 

Denna studie har genomförts och skrivits av Susanna Larsson och Emma Lénberg. Ingen 

uppdelning av ansvarsområden har skett utan samtliga avsnitt har utformats och bearbetats 

gemensamt. Vi är därmed gemensamt ansvariga för samtliga delar. Såväl datainsamling som 

producerande av text har gjorts av oss båda. Uppsatsen har varit väldigt intressant och rolig att 

genomföra och vi hoppas att den kan tillföra något givande till skogsbranschen. Vi hoppas 

också att Du som läsare får en större förståelse för virkesköparens roll, och den påverkan som 

yrkesstatus kan ha för såväl personerna i rollen som för bolagen inom skogsbranschen. 

 

Tack! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till det företag som hjälpt oss att få en förståelse för, och inblick i, 

skogsbranschen på ett djupare plan samt till samtliga personer, såväl inom bolaget som de 

studenter som medverkat i intervjuer och svarat på webbenkäten och som därmed gjort vår 

studie möjlig. Vi vill också rikta ett stort tack till Alexandra Bogren, som under uppsatsens 

gång gett oss konstruktiv kritik och tips, och därigenom givit oss vägledning i rätt riktning 

genom hela arbetet. Tack Alexandra! 
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ABSTRACT/SAMMANFATTNING 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to investigate how occupational status affects the problem of 

recruiting and retaining timberbuyers in the forest industry. This qualitative study is based on 

a company that has represented the entire forest industry. The empirical material has been 

gathered through semi structured interviews with six people within the company and four 

students at the forestry program at SLU in Umeå. In addition to interviews, a web survey was 

sent to the students at the forestry program, grade 4 and 5, resulting in 45 answers. 

The empirical material of the study has been analyzed on the basis of Weber's (1983) theory of 

probability- and exclusion mechanisms as well as Bourdieu's (1984) theory of status, based in 

cultural, economic, social and symbolic capital. 

 

The themes that most clearly emerged from the collected empirical material were; the 

numerical increase of timberbuyers, knowledge, identification, network and freedom. The 

study suggests that the status of the forester role has fallen as the number of timberbuyers grow, 

and that the knowledge that students bring from their studies is not always the knowledge 

needed as forester, which in turn results in the fact that the students don’t identify with the role 

of timberbuyer. This is understood to be one of the main reasons why it is not considered as a 

profession one would prefer to have after graduation. The study has also found that networks 

have a major impact on the role and that the students who become timberbuyers experience the 

role as more difficult than they thought. That makes it more likely that the new timberbuyers 

after a shorter period of time will move on to new roles within or outside the company. 

These aspects can be seen as a reason why the role has a negative occupational status shift, 

which can be a contributing factor to making it more difficult to recruit and retain people in the 

timberbuyer role.  

 

Keywords: forest industry, timberbyer, occupational status, knowledge, identification 
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Vetenskaplig sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur status påverkar problematiken att rekrytera och 

bibehålla virkesköpare inom skogsbranschen. Denna kvalitativa studie har utgått från ett bolag 

som fått representera hela skogsbranschen. Det empiriska materialet har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med sex personer inom bolaget och fyra studenter på 

jägmästarprogrammet inom SLU i Umeå. Utöver intervjuer skickades webbenkät till 

jägmästarprogrammets årskurs 4 och 5, vilket resulterade i 45 svar. 

Det empiriska materialet i studien har analyserats utifrån Webers (1983) teori om 

möjlighetsansamling och utestängningsmekanismer samt utifrån Bourdieus (1984) teori om 

status, baserat kulturellt-, ekonomiskt-, socialt- och symboliskt kapital. 

 

De teman som tydligast framträdde utifrån den insamlade empirin var; den numerära ökningen, 

kunskap, identifikation, nätverk och frihet. Studien tyder på att status inom virkesköparrollen 

sjunkit i takt med att antalet virkesköpare ökat, samt att kunskapen som studenterna tar med 

sig från sina studier inte alltid är den kunskap som behövs som virkesköpare, vilket i sin tur 

resulterar i att studenterna inte identifierar sig med virkesköparrollen. Detta kan därmed ses 

som en grundorsak till varför virkesköpare inte ses som ett yrke man helst skulle vilja ha efter 

examen. I studien har det också visat sig att nätverk har stor inverkan på rollen och att de 

studenter som blir virkesköpare upplever rollen som svårare än de trott och att det gjort att man 

sökt sig vidare inom eller utanför företaget.  

Dessa aspekter kan ses som anledningar till att rollen har en negativ yrkesstatusförskjutning 

vilket kan vara en bidragande faktor till att det blivit svårare att rekrytera och bibehålla personer 

i virkesköparrollen. 

 

Nyckelord: skogsbransch, virkesköpare, yrkesstatus, kunskap, identifikation 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur status påverkar problematiken att rekrytera och 

bibehålla virkesköpare inom skogsbranschen. Studien har utgått från ett bolag som fått 

representera hela branschen. Insamlandet av material skedde genom kvalitativa intervjuer med 

personer inom bolaget och studenter på jägmästarprogrammet samt genom enkät till 

jägmästarprogrammets studenter i årskurs 4 och 5. Vår studie visar att status inom 

virkesköparrollen sjunkit i takt med att antalet virkesköpare ökat. Den visar också att 

kunskapen som studenterna tar med sig från sina studier inte alltid är den kunskap som behövs 

som virkesköpare, vilket i sin tur resulterar i att studenterna inte identifierar sig med 

virkesköparrollen. Detta förstås därmed som en grundorsak till varför virkesköpare inte ses 

som ett yrke man helst skulle vilja ha efter examen. Det har också visat sig att nätverk har stor 

inverkan på rollen och att de studenter som blir virkesköpare upplever rollen som svårare än 

de trott och att det har gjort att man efter en kortare tid söker sig vidare inom eller utanför 

företaget. Dessa aspekter kan ses som anledningar till att rollen har en negativ 

yrkesstatusförskjutning vilket kan vara en bidragande faktor till att det blivit svårare att 

rekrytera och bibehålla personer i virkesköparrollen. 

 

Nyckelord: skogsbransch, virkesköpare, yrkesstatus, kunskap, identifikation 
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1    INTRODUKTION 

Varje år exporteras produkter från skogen till ett värde av 125 miljarder kronor. Det gör 

skogsindustrin till en mycket viktig faktor för Sveriges ekonomi idag (Skog & Ekonomi, nr 3, 

2017). Av det virke som avverkas i Sverige årligen exporteras ungefär 80%. Detta gör Sverige 

till världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror (skogsindustrierna 

2017). Sveriges ekonomi är beroende av sin export, och råvaruprodukter från virke är dessutom 

en av de största exportvarorna (SCB, 2017). Att samtliga yrkesroller inom skogsbranschen 

därmed har en viktig roll att spela för det svenska samhällets export-framgångar kan därmed 

sägas vara tydligt. Inte minst för de som bär det stora ansvaret att ta fram rätt mängd virke till 

industrierna; virkesköparna.  

 

De senaste tio åren har det i branschtidningar uppmärksammats en stor förändring inom den 

privatägda delen av skogsindustrin. Detta går att koppla till en ökad efterfrågan på 

skogsprodukter i samband med en otillräcklig tillgång till det efterfrågade virket (Skog & 

Ekonomi, nr 3, 2007). För att skogsbolagen ska kunna leverera tillräckligt stora mängder med 

virke till papper-, massa- och virkesfabriker krävs det därmed att man, förutom att avverka i de 

egna skogarna, köper in virke från privata skogsägare. De privata skogsägarna äger ungefär 

hälften av Sveriges skog (Skogsbarometern, 2011:2016) och uppfattas därmed sitta på en 

mycket bra marknadsposition inom skogsbranschen. I samband med detta har antalet 

virkesköpare inom skogsbranschen ökat snabbt; något som branschtidningen Skogsaktuellt 

nämner som positivt för skogsägarna, då konkurrensen om virket ökar och därmed kan ge 

skogsägarna bättre betalt för sitt virke (Skogsaktuellt, 2006). Virkesköparna inom 

skogsbolagen är de som har i uppgift att köpa virke av de privata skogsägarna. Utöver att teckna 

avtal om virkesköp med privata ägare behöver man för att lyckas i sin roll som virkesköpare 

även vara kontaktskapande, sälja in företagets tjänster samt kunna rådge skogsägaren i frågor 

rörande exempelvis gallring, avverkning och planering av ny skog. En virkesköpares arbete 

kan därmed sägas utgöra en mycket viktig faktor för skogsbranschen som helhet, då 

skogsindustrin är helt beroende av att få in virke till sina industrier för att kunna generera sina 

efterfrågade produkter. 

 

Det som också framkommer är att även de privata skogsägarna har förändrats under de senaste 

10 åren. Det finns idag ungefär 35% fler privata skogsägare än under 1990-talet; något som i 

många fall går att härleda till generationsväxlingar, där barnen har fått ärva en varsin andel av 
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föräldrarnas skogsmark. Man kan också se att fler skogsägare i större utsträckning bor i städer 

längre från sin mark och arbetar med något annat än just skog (Haugen, K., Karlsson, S. m.fl., 

2016). Dessutom är det möjligt att se en trend i det som de privata skogsägarna anser som 

viktigt med sin skog, där löpande avkastning minskar i betydelse medan den långsiktiga 

avkastningen tillsammans med känslan att äga skog istället har en positiv trendkurva 

(Skogsbarometern, 2008-2016). Detta kan i sin tur även tänkas ha en inverkan på 

virkesköparnas möjligheter att införskaffa virke idag. 

 

Det vi ser som intressant med just virkesköparrollen är hur den på kort tid uppfattas ha fått en 

försämrad yrkesstatus, trots att rollen framställs som mycket viktig för skogsbranschen. Detta 

fenomen kan även ses i andra yrkesgrupper, till exempel bland lärare och läkare, och precis 

som inom de yrkesgrupperna verkar virkesköparrollen ha hamnat i en nedåtgående spiral 

gällande yrkets attraktionskraft. Detta tycks således vara ett fenomen som sker inom flera olika 

typer av yrkesroller på arbetsmarknaden, och som dessutom uppfattas ha en stark påverkan dels 

på yrkesrollsutövare, dels på branschen i stort. Utifrån det anses detta vara ett sociologiskt 

intressant område att undersöka. Vid kontakt med organisationer inom skogsbranschen har en 

bild framlagts av att denna hastigt uppkomna statusförskjutning av yrkesrollen har skapat 

problematik vid såväl rekrytering som vid möjligheten att bibehålla medarbetare i 

virkesköparrollen. En bild målas upp av yrket som tidigare mycket högt aktat inom branschen, 

men som idag mer ses på som ett instegsjobb för studenter. Denna statusförändring framträder 

även tydligt i tidningar kopplade till skogsbranschen, där bland annat tidningen Skogen 

beskriver virkesköparrollen som ett “himmel eller helvete” för arbetstagaren (Palmér, 2011). 

Hur viktig kan en yrkesroll vara för en bransch? Och hur viktig kan yrkesstatus vara för en 

yrkesroll? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån den problematik som man inom skogsbranschen framlägger gällande rekrytering och 

bibehållandet av medarbetare inom virkesköparrollen, har vi som syfte att i denna studie 

undersöka hur yrkesrollens yrkesstatus kan konstrueras bland nya och etablerade virkesköpare. 

 

Frågeställningar; 

 

1. Hur ser virkesköparna på yrkets status?  

2. Hur ser studenterna på virkesköparens yrkesstatus? 
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3. Vad upplevs vara avgörande för att uppnå en hög yrkesmässig status som virkesköpare? 

4. Hur påverkas synen på virkesköparrollen utifrån om man är etablerad eller ny?  

1.2 Avgränsning 

I studien har valet gjorts att avgränsa till att endast utgå ifrån ett specifikt företag inom 

skogsbranschen. Detta motiveras genom den tidsaspekt studien har att förhålla sig till. 

problematiken som undersöks, efter inläsning om skogsbranschen, skulle ändå kunna sägas 

vara mer generell. När vi talar om studenter i vår studie gäller det endast studenter som läser 

till jägmästare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Vi kommer inte att ta in aspekter som 

kön, ålder eller klass. Eftersom branschen är relativt outforskad ses ett värde i att ha en vidare 

ingång innan man går in på mer specifika dimensioner.  

1.3 Disposition 

Första avsnittet handlar om tidigare forskning, i syfte att lyfta väsentliga studier som kan 

kopplas till uppsatsen. Vidare presenteras ett avsnitt om teori, vilket behandlar de teoretiska 

utgångspunkter som använts för att besvara uppsatsens frågeställningar. Därefter följer ett 

avsnitt som rör metod, i syfte att redogöra för det metodologiska angreppssättet, urval, 

datainsamling och analys, samt etiska aspekter. Detta efterföljs av avsnittet resultat- och analys 

där resultatet från det insamlade materialet analyseras i syfte att besvara uppsatsens 

frågeställningar utifrån de valda teorierna och den tidigare forskningen. Slutligen presenteras 

avsnittet sammanfattning och diskussion, där uppsatsens frågeställningar kommer att besvaras 

och summeras. Resultatets mer framträdande aspekter kommer att diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning och teori. Därefter problematiseras metodens inverkan på resultatet. 

Avsnittet avslutas med slutsats och förslag till vidare forskning.  
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2 TIDIGARE FORSKNING  

Här presenteras den tidigare forskning som beskriver forskningområdet, och även de studier 

som kommer att användas i analys- och diskussionsdelen. Först tas svårigheterna att finna 

relevant forskning för studien upp, för att därefter presentera studier som berör yrkesstatus 

inom andra yrkesroller, men som ändå kan ses som relevanta för studien.  Efter det går vi in 

på hur delar av skogsbranschen har genomgått märkbara förändringar över en kortare 

tidsperiod. Slutligen presenteras en sammanfattning av avsnittet. 

  

I sökandet efter tidigare forskning har studier av yrkesstatus inom virkesköparrollen, samt 

skogsbranschen, varit svåra att hitta. Detta uppfattas ha en sannolik grund i både fältets och 

ämnets relativt snäva område. Då en kunskapslucka uppfattas finnas gällande området 

yrkesstatus inom skogsbranschen och de sociala konstruktioner som påverkar 

virkesköparrollen ämnas detta undersökas i denna studie. I och med detta val har således 

forskning om andra yrkesgruppers status, eftersökts i syfte att finna eventuella likheter och 

därigenom kunna dra paralleller till virkesköparrollen. Vi har sökt inom yrkesgrupper som, likt 

virkesköpare, kräver mångårig utbildning och vars yrkesstatus har genomgått en förändring. 

Flertalet studier gällande ingenjörs-, lärar- och läkaryrkets yrkesstatus har hittats, där yrkets 

status tenderar att studeras utifrån ett makroperspektiv, vilket gjort att dessa inte uppfattas som 

applicerbart på denna studies aktuella forskningsområde (t.ex. Colnerud & Granström, 1993, 

Lazaro, 1999, Abrahamsson, 2002, Colnerud & Granström, 2002, Craig, 2015). Denna studie 

ämnar istället att utgå mer ifrån ett mikroperspektiv där individers attityder och föreställningar 

gällande virkesköparrollen synliggörs, då detta perspektiv anses utgöra en kunskapslucka. 

2.1 Yrkesstatus och identifikation 

Då det har varit svårt att finna studier som är gjorda om yrkesstatus inom virkesköparrollen, 

eller inom skogsbranschen, har vi valt att använda oss av dels mer övergripande studier 

gällande yrkesstatus, samt även studier gjorda på yrkesroller som vi anser kan uppvisa vissa 

likheter med virkesköparrollen. Dessa likheter innefattar liknande utbildningslängd, 

rådgivande arbetsuppgifter och uppmärksammad yrkesstatusförskjutning.  

 

Ylva Ulfsdotter Erikssons och Lennart G Svenssons (2009) studie, En sociologisk studie av 

hur yrken uppfattas och värderas, fokuserar på betydelsen av de föreställningar som kan antas 

gällande ett yrkes status vilket ses som relaterbart till studien. Ulfsdotter Eriksson och Svensson 
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(2009) har gjort en fallstudie av yrken i Sverige, där de har utgått från en tidigare utförd 

enkätstudie om bland annat status. Studien belyser i resultatet vikten av hur ett yrke framställs, 

samt uppfattas, av individen och dess omgivning. Föreställningarna som skapas, både av och 

om, ett yrke menar Ulfsdotter och Svenssonkan kan påverka individers möjlighet att kunna 

identifiera sig med yrkesrollen (Ulfsdotter Eriksson et. al., 2009). Vidare kommer Johanna 

Lundberg (2008), i sin kvantitativa studie Social status - a state of mind fram till att yrkesstatus 

kan härledas till en individs subjektiva syn på skillnader i statusnivå mellan ens utbildning och 

yrke, och hur denna upplevda skillnad sedan kan komma att ha en påverkan på individens 

attityd gentemot sitt valda yrke. Om dessa två faktorer inte uppfattas som likvärdiga i statusnivå 

kan detta därmed leda till att individen inte trivs i sin yrkesposition. Detta, menar Lundberg, 

gör att det skapas en inkongruens mellan individens uppfattningar om sin egna 

utbildningsstatus och sin yrkesstatus (Lundberg, 2008). Utifrån dessa två aspekter finns det 

således ett intresse i att få en bättre förståelse för hur en yrkesroll såsom virkesköparrollen kan 

uppfattas av både chefer, virkesköparna själva, samt av studenter som är kopplade till 

skogsbranschen, genom att göra en jämförelse mellan grupperna. 

  

Sett utifrån läraryrket menar Stina Hallsén (2013) i sin kvalitativa studie, Lärarutbildning i 

skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument för förändring, där en diskursanalys har 

utförts på insamlat datamaterial, att läraryrket kommer att fortsätta vara ett lågstatusyrke så 

länge yrkeskåren inte får makt att styra över yrkets utveckling. Hon menar också att detta är 

motsägelsefullt eftersom man från statligt håll försökt höja statusen på yrket genom styrning, 

trots att definitionen på ett yrke med hög status, enligt Hallsén (2013), delvis är självstyre. 

Detta kan sättas i paritet med det faktum att virkesköparrollen idag mäts och följs upp i större 

utsträckning än tidigare, vilket vi ser som möjligt att relatera till de naturliga förändringar som 

vi uppfattar har skett inom virkesköparrollen. Även Brante, Johansson, Olofsson och Svensson 

(2015) lyfter, i sin enkätstudie det faktum att man granskas mer i professioner såsom 

exempelvis läkare och lärare. De menar att kunskapssamhället är på väg att förändras till ett 

granskningssamhälle, där allting följs upp genom administrativa processer. Genom att få 

mindre autonomi menar Brante et.al. (2015) vidare att yrken riskerar att bli 

avprofessionaliserade; en stor mängd riktlinjer och regler gör att yrken som exempelvis 

läkaryrket blir mer standardiserade och rutinartade, och då ger mindre utrymme för läkarens 

egna reflektioner. Detta är något man kan se öka även inom virkesköparrollen, där 

administrativa system ersätter det kunnande som tidigare krävdes för att göra bra bedömningar 

gällande skog, virke och dess värde. 
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2.2 Skogsbranschen 

För att kunna besvara frågeställningarna om virkesköparrollens yrkesstatus, ses det även som 

viktigt att sätta in rollen i den kontext som rollen verkar inom. Detta för att kunna få en bättre 

förståelse för huruvida de förändringar som har skett inom skogsbranschen de senaste åren kan 

ha kommit att påverka virkesköparrollen. I studien Small-scale Forestry beskriver Haugen, 

Karlsson och Westin (2016) hur det privata skogsägandet har förändrats i Sverige. Det som 

framkommer i studien är att det idag är färre skogsägare som livnär sig på sin skog. Det är även 

så att ytan på den genomsnittliga fastigheten har blivit mindre och en större geografisk distans 

mellan skogsägare och dennes skogsfastighet kan observeras. Även skogsägandet har 

förändrats, menar Haugen et. al. (2016), då antalet skogsägare sedan 1990-talet har ökat med 

35%, och i en allt större grad består av kvinnor. Detta är faktorer som kan ha en möjlig påverkan 

på uppfattningen av vad skogsbolagen skulle kunna erbjuda markägarna, vilket i sin tur kan ha 

en påverkan på synen på virkesköparrollen (Haugen et. al. 2016). 

 

Löfmarck, Uggla och Lidskog (2017) belyser i sin kvalitativa intervjubaserade studie Freedom 

with what? Interpretations of “responsibility” in Swedish forestry practice synen på ansvar 

utifrån vad de kallar den svenska skogsindustrins två centrala aktörer; de privata skogsägarna 

och virkesköparna. Studien visar på att ett ökat ansvar läggs på de privata skogsägarna, samt 

att en ökning av antalet aspekter som skogsägaren förväntas överväga blir gällande. I detta blir 

därmed virkesköparnas rådgivande roll, och kunskaper, också allt viktigare, sett utifrån både 

ekonomiska-, miljömässiga- och sociala skogsvärden. Studien visar även att flexibilitet och 

goda relationer är viktigt i arbetet mellan virkesköpare och skogsägare virkesköparnas roll och 

förhållande till en skogsägare varierar över tid och då kan innefatta olika typer av ansvar. I 

studien menar Löfmarck et. al. (2017) även att ägare som ärvt skog i större utsträckning inte 

bor i anslutning till skogen. Denna georgrafiska spridning kan innebära en problematik, då det 

kan skapa en “rådgivande konkurrens” mellan skogsföretag, som då behöver konkurrera om 

skogsägarnas uppmärksamhet (Löfmarck et. al. 2017). 

 

I From the small woodland problem to ecosocial systems: the evolution of social research on 

smallscale forestry in Sweden and the USA har författarna Fischer, Bliss, Ingemarson, Lidestav 

och Lönnstedt (2010) gjort en diskursanalys baserat på tidigare forskning gällande utveckling 

inom skogsbranschen. I studien kommer man bland annat fram till att man som skogsindusti 

och skogsbransch måste uppmärksamma, påverka och hjälpa de privata skogsägarna mer då 



 

Södertörns Högskola  Susanna Larsson 

Sociologi C                 Emma Lénberg 

_________________________________________________________________________ 

7 

deras beslut är viktiga komponenter i ett större ekologiskt och socialt system. Fischer et. al. 

(2010) menar vidare att vidare studier bör göras kring de privata skogsägarna, då de har en stor 

påverkan på utvecklingen av såväl lokal- och global miljö, grundvatten och andra 

samhällsutmaningar. Dessa studier menar man bör skapa en förståelse för de sociala 

strukturerna och processerna som påverkar de privata skogsägarna, vilket i sin tur kan leda till 

gränsöverskridande samarbeten mellan skogsägare och skogsbolag; något som i längden kan 

gynna skogsbranschen (Fischer et. al. 2010).   

2.3 SUMMERING TIDIGARE FORSKNING 

Det har varit svårt att finna tidigare forskning rörande yrkesstatus utifrån virkesköpare. 

Däremot har vi funnit forskning om yrkesstatus som rör yrken som läkare, lärare och 

ingenjörer. Dessa yrkesgrupper har, precis som virkesköparna, en mångårig utbildning och 

anses därmed vara relevanta för studien. Tidigare forskning om skogsbranschen uppvisar en 

bransch i förändring, där de privata skogsägarna och virkesköparna har en viktig roll när det 

gäller att tillgodose branschen med de produkter som skogen genererar för att kunna fortsätta 

vara en av Sveriges viktigaste exporter även i framtiden. Tidigare forskning pekar också på att 

virkesköparna är länken mellan de privata skogsägarna och skogsbranschen, vilket vi förstår 

kan göra yrkesrollen viktig för Sveriges fortsatta framgång som en av väldens främsta 

exportörer vad gäller skog, och de produkter som skogen genererar. Dock uppfattas det finnas 

en brist på forskning gällande yrkesstatus hos virkesköpare. Genom att använda den tidigare 

forskning som finns kring yrkesstatus hos andra yrkesgrupper som kräver en mångårig 

utbildning, avser vi att försöka fylla denna kunskapslucka. Därför har vi i studien valt att lägga 

fokus på hur sociala konstruktioner kan komma att påverka virkesköparrollen.  
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3 TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ansatser utifrån Max Webers (1983) begrepp 

utestängningsmekanismer och möjlighetsansamling, samt Pierre Bourdieus (1984) kapitalteori. 

Då yrkesstatus är en viktig faktor för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har 

valet att använda sig av dessa teoretiker antagits för att kunna förklara begreppet status, samt 

hur det kan konstrueras. Genom att kombinera Max Webers (1983) och Pierre Bourdieus 

(1984) teoretiska synsätt har begreppet status antagits som applicerbart även gällande 

yrkesstatus. Efter detta redogör vi även för den koppling som görs mellan de teoretiska 

begreppet och den tidigare forskningen, som kommer att användas i studiens resultat- och 

analyskapitel.  

3.1 Max Weber 

Vid inläsningen om skogsbranschen, och då med ett specifikt fokus mot yrkena som ligger nära 

virkesköparrollen, skapas en bild av en yrkesgrupp där en mångårig skogsutbildning står som 

grund för tillträde till ett yrke på arbetsmarknaden. Vi ser därför Max Webers diskussion om 

utestängningsmekanismer som i sin tur kan skapa en grund för möjlighetsansamling, som 

relevant för studien då vi anser att vi med hjälp av dessa begrepp kan förklara 

virkesköparrollens yrkesstatusförskjutning som relaterad till den numerära förändring av 

antalet individer som idag innehar en virkesköparroll.  

3.1.1 Utestängningsmekanismer och möjlighetsansamling 

Weber menar att en grupps status kan höjas genom att en begränsning av tillträdet till ett visst 

fält skapas (Weber, 1983). Detta sätts ofta i kraft genom att exempelvis ställa specifika 

inträdeskrav på de individer som tillåts verka inom fältet. Inträdeskraven blir således i det här 

fallet en utestängningsmekanism. Denna utestängning av andra skapar i sin tur förbättrade 

möjligheter för de som vidare tillåts ha tillträde till fältet, genom att minimera konkurrensen 

inom fältet och därmed också höja status för de individer som tillhör gruppen (Weber, 1983). 

När tillträde endast medges för några få utvalda kan fältet samtidigt ses på som mer prestigefyllt 

att få tillhöra för utomstående individer (Weber, 1983). Detta är relevant för virkesköparrollen 

då denna yrkesgrupp, i motsats till det Weber beskriver om utestängning, uppfattas ha 

genomgått en stor numerär ökning som vi menar kan ha gjort att rollen uppfattas som mindre 

prestigefull. Prestige relaterar vi till status, och för att förstå hur den skapas inom, och mellan, 

olika grupper har vi därmed valt att ta hjälp av Bourdieus kapitalteori. 
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3.2 Pierre Bourdieu 

Vi har valt att utgå ifrån Pierre Bourdieus (1984) kapitalteori, för att synliggöra hur olika typer 

av kapital kan påverka individers status inom ett fält. Syftet med detta är att kunna synliggöra 

hur olika kapitalformer kan komma att värderas olika från en grupp till en annan, vilket i sin 

tur kan ha en påverkan på individens status inom gruppen. I denna studie ämnar vi att använda 

Pierre Bourdieus (1984) kapitalteori genom att lyfta fram en åtskillnad gällande föredragna 

former av kapital mellan grupperna virkesköpare och studenter.  

3.2.1 Fält och Habitus 

Bourdieu (1984) talar om fält som en slags objektiv, strukturell men samtidigt immateriell, 

indelning av människor i olika grupper i samhället (Bourdieu, 1984). Fältet som undersöks i 

denna studie är skogsbranschen, där underkategorier av fält möts och både påverkar, och 

påverkas av, varandra på olika sätt. I denna studie definieras de olika underkategorierna av fält 

utifrån studiens analyserade grupper; chef, studenter samt nya och etablerade virkesköpare. 

Dessa indelningar görs utifrån individernas olika positioneringar i relation till fältet, där de 

etablerade, samt chefen, står för reproducerandet av virkesköparfältets normer och regler 

medan de nya virkesköparna och studenterna, som till stor del har formats efter studentfältets 

normer och regler, vid ett inträde in i virkesköparfältet snarare kan anta en omedveten roll som 

en utmanare av det. 

  

Fältet, menar Bourdieu (1984) verkar dock inte ensamt, utan påverkar, och påverkas, samtidigt 

av en växelverkan mellan fältets samtliga ingående individers habitus. Habitus kan ses som en 

strukturskapande struktur inom individen, som organiserar olika praktiker in i olika sociala 

klasser (Bourdieu, 1984). Den klasstillhörighet som kopplas samman med individen utgår från 

Bourdieus (1984) fyra kapitalformer; socialt kapital, ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och 

symboliskt kapital. Dessa sammankopplas genom individens habitus, som sedan är det som 

följer med denne in i fältet. Utifrån habitus uppstår i sin tur ett aktörskap som genererar 

praktiker och attityder som antingen kan skapa en högre eller en lägre status för individen inom 

det specifika fältet (Bourdieu, 1984). Syftet med användningen av begreppen fält och habitus 

är därmed att kunna förklara de skillnader i attityder som kan ses, gällande virkesköparrollen, 

och vilka värden som anses viktiga i rollen, mellan grupperna etablerade virkesköpare och nya 

virkesköpare som relaterad till det fält de har anpassat sig till under längst tid.  
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3.2.2 Kapitalformerna 

Bourdieus (1984) fyra kapitalformer står för de olika faktorer som han menar kan påverka en 

individs statusnivå inom ett fält. Vi kommer därför att använda de olika kapitalformerna i 

studien genom att applicera dem på både studentfältet och virkesköparfältet. Detta görs genom 

att synliggöra eventuella skillnader i hur de olika kapitalformerna framläggs och värderas inom 

respektive fält, och har som syfte att hjälpa oss att besvara studiens syfte och frågeställningar.   

 

Det sociala kapitalet syftar till en individs sociala kontakter och nätverk som kan fungera som 

en möjliggörande aspekt där fler tillfällen genereras för individen att uppnå det denne ämnar 

uppnå. Ju mer man är knuten till kontakterna i detta nätverk desto bättre, då en närmare kontakt 

med fler individer kan sägas generera fler möjligheter för individen (Bourdieu, 1984). Det 

sociala kapitalet kommer i denna studie att användas för att beskriva det sociala nätverket, och 

har som syfte att synliggöra vikten av att utveckla det sociala nätverket för att kunna uppnå en 

hög yrkesmässig status  inom virkesköparrollen.  

 

Det kulturella kapitalet syftar istället på faktorer kopplade till bland annat kunskap och 

fritidsaktiviteter. Att inneha de kunskaper som inom ett visst fält anses vara de rätta, höjer 

individens status (Bourdieu, 1984). Exempel på kunskap kan vara att ha rätt utbildning eller att 

kunna förstå, och använda, sig av branschrelaterad terminologi. Fritidsaktiviteter kan i sin tur 

vara en syssla såsom en specifik sport eller hobby som anses prestigefull. Det kulturella 

kapitalet kommer att användas i studien för att beskriva hur olika former av kunskap kan 

värderas olika inom studentfältet och virkesköparfältet, och vad detta i sin tur kan resultera i 

när individer från de olika fälten möts. När vi i studien använder begreppet kulturkapitalkrock, 

bör detta ses som en begreppsutveckling som avers beskriva hur olika kulturella kapital kan 

skapa en konflikt inom, och mellan, individer när olika fält möts. 

 

Det ekonomiska kapitalet berör de aspekter som direkt kan knytas till ekonomiska resurser. 

Detta syftar dels på individens innehav av materiella tillgångar såsom egendom, förmögenhet 

och inkomst, liksom arv (Bourdieu, 1984). Samtidigt förstås det även kunna syfta till de 

kunskaper en individ besitter gällande ekonomiska aspekter, exempelvis att vara bra på att göra 

affärer. Det ekonomiska kapitalet kommer i studien även att användas för att visa på att 

erfarenhet och kunnighet inom exempelvis förhandling kan ge fördelar när det gäller att nå 

uppsatta mål inom sin yrkesroll, och att detta då kan höja individens ekonomiska kapital.  
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Det symboliska kapitalet är den kapitalform som är placerad mer utanför individens kontroll, 

då den grundar sig på andras bedömningar av individen, och dennes uppfattade uppförande 

(Bourdieu, 1984). Det kan uttryckas som den bild en individs sammanlagda kapitalvolym 

projicerar ut till andra, som sedan genererar antingen en god, eller en dålig, uppfattning om 

individen. Det symboliska kapitalet kommer att användas för att förklara hur en identifikation 

till virkesköparrollen kan missgynnas genom stereotypa uppfattningar relaterade till 

yrkesrollen. 

  

Enligt Bourdieu (1984) kan de fyra kapitalformerna höja eller sänka en individs status var för 

sig, men han menar också att kapitalformerna kan samverka med varandra, och bidra till att 

personen via en kapitalform kan tillskansa sig ett högre kapital i ett annat. Att vara rik kan 

exempelvis ge en individ ett högt ekonomiskt kapital, som kan skapa möjligheten att även höja 

sitt kulturella kapital genom att införskaffa en värdefull tavla, eller liknande, som inom fältet 

anses visa på god smak (Bourdieu, 1984). De fyra kapitalformerna genererar olika värde, 

beroende på fältets gällande distinktioner, som i relation med det som anses vara smakfullt ger 

individen en viss kapitalvolym. Det är denna kapitalvolym som placerar individer på olika 

sociala klasspositioner inom fältet och som sedan ger individen en viss status (Bourdieu, 1984). 

3.2.3 Smak, distinktioner, doxa och konformitet 

Bourdieu (1984) framlägger att varje fält har sin egna syn på vad som är smakfullt, och hävdar 

att alla individer bör ses på som formade efter de egna tillhörande fältens preferenser. Vad som 

ses som smakfullt inom ett fält bör förstås som val gjorda inom gruppen för att skapa en 

åtskillnad mellan den och dess oppositionella grupper; något Bourdieu (1984) benämner som 

distinktioner. Dessa uttryckta smaker och distinktioner inom en grupp kan därmed uppvisa vad 

för slags kapital som inom just det aktuella fältet anses vara viktigt att anpassa sig till, samt 

utveckla. Bourdieu (1984) beskriver vidare hur smak och distinktioner påverkar varandra 

genom att påpeka att ju högre en individs kapitalvolym anses vara inom ett fält, desto större 

möjlighet har denne att definiera vad som är god smak inom fältet. Samtidigt kan det också 

sägas att ju högre status man tillskrivs inom ett fält, desto mer har man sannolikt också 

konformerat sig till fältets distinktioner och doxa (Bourdieu, 1984). Doxa, i sin tur, beskrivs 

som ett fälts regler och normer, som samtliga ingående individer förväntas förhålla sig till. 

Dessa doxa kan skilja sig stort åt från fält till fält. Gällande detta betonar Bourdieu (1984) 

vikten av individens konformerande, som kan förstås som att individen anpassar sig till fältets 

regler och normer. Om individen väljer att göra motstånd mot, eller att inte konformera sig till, 
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fältets doxa kan detta leda till negativa följder för individen, inom fältet (Bourdieu, 1984). I 

och med kravet på konformitet menar Bourdieu (1984) vidare att detta därmed kan komma att 

indela individers attityder och beteenden baserat på deras grupptillhörighet. Detta kan i sin tur 

göra att individer skapar sig en bild av andra individer, som går att koppla samman med de 

respektive fältens distinktioner gällande vad som för dem anses vara smakfullt eller ej 

(Bourdieu, 1984). 

  

I denna studie används Bourdieus begrepp smak därmed som kopplat till specifika markörer 

som uppges vara viktiga inom virkesköparfältet, baserat på det som framkommer i 

enkätundersökningen med studenter, samt under intervjuer med både chef, etablerade 

virkesköpare, nya virkesköpare samt med studenter. Detta då de mötande fältens olika syn på 

smak också går att sammankoppla med deras olika doxa, och därmed kan sägas ha en påverkan 

på studiens deltagares attityder gällande yrkesrollen virkesköpare. Därtill används även 

begreppet smak för att beskriva den stereotypa bilden av en virkesköpare. 

3.3 Diskussion kring Weber och Bourdieu  

Webers begrepp möjlighetsansamling påminner mycket om det Bourdieu beskriver genom 

begreppet kapitalformer, där en växelverkan mellan struktur och individ framläggs (Bourdieu, 

1984: Weber, 1983). Både Weber och Bourdieu talar om en slags ansamlande av möjligheter, 

och genom Bourdieus (1984) skapande av fält sker samtidigt också en - omedveten eller 

medveten - utestängning av de individer som inte anses uppfylla fältets inträdeskrav, eller som 

inte konformerar sig till fältets doxa. Webers (1983) begrepp möjlighetsansamling och 

Bourdieus (1984) diskussion om inträdeskrav till fältet antas därmed som möjliga att 

sammanföra i analysen för att förklara det som uppkommit genom det insamlade 

datamaterialet.  

  

Weber (1983) beskriver status som något som i grunden handlar om prestige, som genom en 

individs härkomst, livsstil, utbildning, yrke och arv kan ge denne möjligheten att monopolisera 

en större andel makt än andra inom en grupp. Bourdieu (1984) menar istället att status är 

kopplat till sociala relationer mellan individer. Ett fälts gällande distinktioner, kan ständigt 

komma att förändras, där individens status då snarare beror på individens möjligheter att inom 

ett specifikt fält kunna tillskansa sig rätt kapitalform vid rätt tidpunkt (Bourdieu, 1984). I denna 

studie antas därför en kombination av detta, där Bourdieus (1984) ansamlande av kapital 



 

Södertörns Högskola  Susanna Larsson 

Sociologi C                 Emma Lénberg 

_________________________________________________________________________ 

13 

kopplas samman med Webers (1983) syn på status, genom att prestige sammankopplas med 

individens utbildnings- och yrkesval.  

  

Bourdieu (1984) nämner den kamp som ständigt pågår mellan de individer som tillhör ett fält, 

där meningsskiljaktigheter gällande bevarandet av gamla, eller antagandet av nya, smak-

klassifikationer uppstår. Även Weber (1983) talar om denna kamp, som han menar kan vara 

både medveten och omedveten. Medveten kamp utförs för att lyckas uppnå ett visst mål, såsom 

exempelvis att arbeta aktivt med att försöka förändra synen på en viss yrkesroll. En omedveten 

kamp uppstår istället genom naturliga och kulturella förändringar som sker i de sociala 

relationerna mellan individerna inom gruppen (Weber, 1983). Bourdieus (1984) syn på kamp 

som kopplad till smak relateras i studien till den skillnad mellan virkesköparfältets och 

studentfältets syn på vad som anses vara smakfullt. Webers (1983) definition av kamp som 

omedveten kan relateras till virkesköparrollens naturliga utveckling av mer administrativa 

arbetsuppgifter över tid. I analysen avser vi att använda en kombination av smak och 

omedveten kamp för att kunna förklara hur fenomenet yrkesstatusförskjutning kan uppstå 

genom de sociala konstruktionerna. 

  

Eftersom att yrkesstatus är en viktig aspekt i denna studie har vi valt att använda oss av Webers 

(1983) definition av begreppet status. Weber (1983) beskriver status som något som har sin 

grund i individers val av livsstil, utbildning samt yrke, och som värderas av både kollektiv och 

individer i samhället (Weber, 1983). I denna studie har sedan det mer specifika begreppet 

yrkesstatus använts som ett samlingsord för en social ställning kopplat till en specifik 

profession; virkesköpare. 

3.4 Diskussion om kopplingen mellan teori och tidigare forskning 

Kopplingar kan ses mellan Bourdieus (1984) begrepp smak och distinktioner och Ulvsdotter 

Erikssons och Svenssons (2009) begrepp identifikation. Den empiriskt framställda stereotypen 

av virkesköparen används som en brygga mellan teori och tidigare forskning. Syftet med detta 

är att på ett mer fördjupat sätt kunna förklara det som framkommit genom det empiriskt 

insamlade datamaterialet. 

 

Webers (1983) begrepp omedveten kamp, som handlar om naturliga förändringar, och det 

Hallsén (2013) benämner som styrning, där yrken idag menas gå igenom en förändring genom 
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att bli mer inriktade på mätning och administrativa uppgifter.  Genom detta appliceras sedan 

Brante et. al. (2015), som menar att man genom utökningen av dessa typer av arbetsuppgifter 

blir allt mer granskad i arbetet, vilket leder till en minskad grad av autonomi. Denna autonomi 

beskriver Brante et. al. (2015) som den frihet man upplever sig ha när det kommer till 

utförandet av sina arbetsuppgifter. Genom att applicera dessa begrepp till Webers (1983) 

omedvetna kamp görs en ansats till att kunna förklara hur förändringar inom ett yrke kan 

kopplas samman med individens upplevelse av frihet inom en yrkesroll. 

 

När Bourdieu (1984) talar om status ser han den som kopplad till ens kapitalvolym, och dess 

potentiella effekt för individen när denne kliver in i ett nytt fält. Detta anser vi kunna relateras 

till det Lundberg (2008) hävdar, angående den åtskillnad - benämnd som inkongruens - 

individen upplever gällande sin yrkesrolls status i jämförelse med sin utbildnings status. Om 

individen upplever en åtskillnad menar Lundberg (2008) att detta kan leda till att man inte trivs 

i sin yrkesroll om den upplevs stå i en lägre statusposition än ens utbildning. I denna studie 

kommer därför begreppet inkongruens att användas för att beskriva intervjudeltagares 

upplevda åtskillnad mellan den kunskap som den utbildning de har i relation till den kunskap 

som krävs för yrkesrollen virkesköpare. Syftet med detta är att synliggöra en eventuell 

åtskillnad mellan det kulturella kapitalet som erhålls på jägmästarprogrammet respektive 

efterfrågas i virkesköparrollen. 
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4 METOD 

Under detta avsnitt kommer studiens olika metodval att presenteras, diskuteras och motiveras. 

I avsnittet presenteras studiens urval, som efterföljs av en diskussion om 

datainsamlingsmetoder och analysmetod följt av metodproblematik och avslutningsvisen 

diskussion om de etiska aspekterna. 

 

I denna studie har vi valt att fokusera på både chefers, studenters och virkesköpares attityder 

gällande virkesköparrollens yrkesstatus. Syftet med att använda sig av ett chefsperspektiv är 

för att få en förståelse för både branschen och virkesköparrollen, att synliggöra de förväntningar 

man har på yrkesrollsutövarna, samt att föra fram den problematik man ser gällande 

rekryteringen av virkesköpare. Syftet med att använda sig av virkesköpares och studenters 

perspektiv är för att synliggöra en åtskillnad mellan gruppernas sociala konstruktioner, samt 

beskriva studenternas attityder gentemot virkesköparrollen, som studien har för avsikt att 

studera. Vidare har vi även valt att indela virkesköparna i två olika grupper i studien; nya 

virkesköpare samt etablerade virkesköpare. Detta för att synliggöra eventuella åtskillnader 

mellan dessa grupper gällande attityder, där de etablerade kan ses som assimilerade till 

virkesköpargruppens normer och attityder, medan de nya virkesköparna istället kan ses som 

individer som nyligen har förflyttat sig från studentfältet och trätt in i virkesköparfältet. Med 

nya virkesköpare åsyftas de som har arbetat mindre än 3 år inom yrkesrollen. Med etablerade 

virkesköpare åsyftas istället de som har arbetat inom yrkesrollen i mer än 3 år. 

 

Uppsatsen bygger på en kombination av insamlat datamaterial från enkät och intervjuer. 

Utförandet av enkätundersökningen har som syfte att ge oss en bred kunskap om studenternas 

attityder om skogsbranschen, samt hur de ser på möjligheter och begränsningar gällande olika 

yrkesroller inom sin framtida bransch (Bryman, 2008). Genom att därtill utföra intervjuer 

skapas en möjlighet att fördjupa förståelsen utifrån studenternas, virkesköparnas och chefens 

attityder och upplevelser av virkesköparrollen samt att därmed kunna få en mer komplex bild 

av yrkesrollens olika dimensioner. Tanken med att använda sig av både kvantitativt 

datamaterial och kvalitativt datamaterial är för att skapa en mer nyanserad bild av 

forskningsområdet (Ahrne & Svensson, 2015). 
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4.1 Urval 

För att arbeta som virkesköpare idag efterfrågas en jägmästarexamen. Denna examen uppnås 

genom att läsa ett femårigt program på SLU (Statens Lantbruksuniversitet). För att få tillgång 

till fältet kontaktades jägmästarprogrammets programsamordnare, och via denne etablerades 

en kontakt med studenter på programmet. Genom deltagande på en föreläsning om 

virkesköparrollen för studenter i årskurs fyra på SLU i Umeå gavs möjligheten att informera 

närmare om denna studie för de närvarande studenterna. Samtidigt informerades de även om 

webbenkäten, och mailadresserna till samtliga studenter samlades in. Även intervjudeltagare 

eftersöktes vid detta tillfälle. Urvalet av studenter till intervjuerna gjordes utifrån kriteriet av 

en jämn könsfördelning. Syftet med detta var att undvika att det insamlade datamaterialet skulle 

riskera att främst synliggöra ett specifikt köns åsikter i ämnet.  

 

Webbenkäten skickades sedan ut till de av Jägmästarprogrammets fjärdeårsstudenter som 

deltagit på föreläsningen om virkesköparrollen, samt till sistaårsstudenterna som redan gått 

den, och därmed kan sägas ha kunskap om yrkesrollen. Till sistaårsstudenterna skickades 

enkäten ut via programsamordnaren till deras studentmail. Syftet med detta var en ansats att 

säkerställa en högre svarsfrekvens, samt minimera risken att få undersökningen besvarad av 

personer utanför den valda urvalsgruppen. Även om en mer aktivt närvarande kontakt med 

studenterna i detta sammanhang troligen hade kunnat gynna svarsfrekvensen i 

enkätundersökningen (Bryman, 2008) upplevs det valda förfaringssättet ändå mer lämpligt 

baserat på studenternas stora geografiska spridning under utbildningens sista år. Detta 

motiveras därmed utifrån både ett praktiskt, ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.  

Motiveringen till valet av studenter som går sista och näst sista året på Jägmästarprogrammet 

bygger på antagandet om att man sannolikt har börjat fundera över möjliga yrkesroller när man 

kommit längre i utbildningen. Dessa studenter antas vara mer inlästa på skogsbranschens olika 

yrken, och bör därmed kunna ha en tydligare uppfattning om de roller som de upplever som 

mer attraktiva än andra. 

 

Utöver enkätutskick valdes fyra studenter, som närvarade på en föreläsning om 

virkesköparrollen i samband med SLU-besöket i Umeå, ut för en intervju. Valet att begränsa 

urvalet till just Umeå beror på att studenterna de sista åren på utbildningen indelas 

ämnesspecifikt. Studenterna i Umeå inriktar sig mot råvaruförsörjning, vars område även är 

denna studies inriktningsområde. Denna indelning av studenter uppfattas även som fördelaktigt 
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för studien, då intervjuer på fyra av utbildningens mycket spridda ortsplaceringar troligtvis 

hade blivit både alltför tidsmässigt och ekonomiskt krävande för att kunna motivera 

tidsanvändningen gällande studiens datainsamling i relation till själva analysarbetet (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

 

De intervjupersoner i studien som befinner sig inom organisationen i skogsbranschen valdes ut 

genom ett snöbollsurval. För att minimera risken för en alltför homogen urvalsgrupp användes 

den typ av snöbollsurval som är inspirerat av aktör-nätverks-teori; i ett inledande skede av 

studien intervjuades en person i chefsposition hos det företag som vi utgått ifrån i studien. 

Utifrån den informationen anskaffades vetskap om vilka personer som fortsatt var relevanta att 

intervjua (Ahrne et. al., 2015). Syftet med intervjun med personen i chefsposition var att få en 

bättre bild av organisationens egna syn på yrkesrollen, och dess uppfattade status. Intervjun 

med personen i chefsposition uppvisade ett företagsperspektiv på den problematik de anser sig 

ha gällande rekryteringen och bibehållandet av medarbetare inom virkesköparrollen. Utifrån 

denna information kontaktades därefter två virkesköpare, som ansågs intressanta, och 

relevanta, att intervjua för att kunna besvara studiens frågeställningar. De gällande kriterierna 

för dessa intervjuer var en jämn könsfördelning, samt olika längd vad gäller arbetad tid inom 

virkesköparrollen. Då upplevelsen efter de två första intervjuerna var att det inom vissa 

områden behövdes mer information för att kunna ge en tydlig bild av virkesköparnas 

uppfattning, samt att det med endast två intervjuer var svårt att anonymisera personerna, 

gjordes ytterligare tre intervjuer.  Att fler virkesköpare intervjuades uppfattas också underlätta 

för att anonymisera svaren. Dessa intervjuer var mindre omfattande då ett färre antal frågor 

valdes ut för att täcka de områden som ansågs behöva fyllas ut efter de första två intervjuerna, 

vilket gjorde dessa intervjuer mindre omfattande. Utifrån denna aspekt, och de givna 

tidsramarna, valdes det att utföra dessa som telefonintervjuer. Totalt intervjuades följaktligen 

tio personer; en i rollen som chef, fem i rollen som virkesköpare, samt fyra studenter.  

 

Inför intervjuerna togs de etiska aspekterna upp, såsom informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilket kommer 

behandlas mer under avsnittet om etiska aspekter senare i detta kapitel.   
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4.2 Enkät 

Syftet med enkäterna var att på ett mer övergripande sätt synliggöra studenternas syn på 

virkesköparrollens status i förhållande till andra yrkesroller, då tidigare forskning upplevs vara 

främst inriktad mot aktiva inom branschen och skogsägarna. Även om det som framkommit 

genom insamlandet av denna data inte kan anses vara generaliseringsbart för hela populationen 

av jägmästarstudenter (Ahrne et.al., 2015), anses detta angreppssätt bidra till studien genom att 

synliggöra tendenser och mönster som kan påverka virkesköparrollens statusförskjutning. 

Resultaten från enkäten har använts som grund för en jämförelse med de faktorer som 

framkommit under intervjuerna kring företagsledares och virkesköpares och studenternas syn 

på rollens yrkesstatus. Genom detta har analyser av skillnader och likheter kunnat utföras. Då 

syftet med enkäten var att uppvisa studenternas övergripande syn på yrkesrollen, och deras 

uppfattning av dess statuspositionering gentemot andra yrkesroller inom skogsbranschen, är 

det motiverat att anta Brymans (2008) förslag på enkätdesign där enkäten utformas till att vara 

både kort och lätt att förstå för respondenterna. Fördelen med att använda enkäter var vidare 

att snabbt och mer kostnadseffektivt kunna få en övergripande bild av det som undersökes. 

Nackdelen är dock att det inte går att ställa tilläggsfrågor eller fördjupa frågeställningarna. Att 

kombinera enkätundersökningen med intervjuer - att utföra en slags triangulering – ses därmed 

som en bra metod för att fylla ut eventuella tomrum som kan uppstå när enskilda metoder 

används var för sig (Bryman, 2008). 

  

Då syftet med enkäten främst var att synliggöra eventuella mönster i studenternas syn på 

virkesköparrollens yrkesstatus, var frågorna som ställdes slutna. Detta för att göra enkäten lätt 

att besvara och lätt att analysera (Bryman, 2008). Några frågor var flervalsfrågor, där fasta 

alternativ presenterades, men där man under alternativet “annat” även kunde ange ett alternativt 

svar. Detta valdes för att undvika att respondenterna inte fann ett passande svarsalternativ och 

då minimera risken att de avstod från att svara på någon fråga (Bryman, 2008). Andra frågor 

besvarades i skalor, där respondenterna fick i uppgift att rangordna några vanliga 

branschrelaterade yrken, däribland virkesköpare, sett utifrån studentens mest önskvärda 

framtidsyrke. Tanken med detta var att synliggöra studenternas syn på virkesköparrollens 

statusposition. Vid urvalet av yrkesroller som användes i några av enkätundersökningens frågor 

valdes de vanligast förekommande yrkesrollerna inom skogsbranschen, baserat på information 

inhämtad från fackförbundet Naturvetarnas hemsida (Naturvetarna, 2017), som sedan 

verifierades av en person på en chefsposition inom den undersökta organisationen. Orden 
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används i enkätens frågor är baserade på begrepp som en person på en chefsposition inom den 

för undersökningen utvalda organisationen beskriver som goda egenskaper att ha inom 

virkesköparrollen, samt några vanligt förekommande ord i jobbannonser som rör såväl 

virkesköpare som säljare. Valet att lägga till begrepp kopplat till en säljarroll har att göra med 

att en tydlig koppling mellan yrkesrollerna ifråga uppkom vid intervjun med personen som 

inom organisationen innehar en chefsposition. 

 

Enkäten har skickats till sammanlagt 81 studenter, som går sista, respektive näst sista, året på 

jägmästarprogrammet. Utav dessa har 45 personer svarat på enkäten, vilket ger en 

svarsfrekvens på 55, 56 %. Enkätundersökningens resultat kan utifrån detta inte ses som 

generaliserbar på hela populationen (Bryman, 2008) av jägmästarstudenter som går fjärde, 

respektive sista, året på jägmästarprogrammet på SLU. Då syftet med enkätundersökningen, 

som tidigare nämnts, främst var att synliggöra mönster i studenternas attityder gällande 

virkesköparrollen har valet att titta på frekvenserna i svarsalternativen gjorts genom att utgå 

ifrån typvärdena. (Bryman, 2008). Vi menar därför att de svarsfrekvenser som har observerats 

i studien kan ses som tillräckliga för att uppvisa tydliga mönster gällande studenternas attityder 

angående virkesköparrollen. 

4.3 Intervjuer 

I studien genomfördes även kvalitativa intervjuer med sex personer inom organisationen samt 

med fyra jägmästarstudenter, som står utanför organisationen. Sju intervjuer gjordes ansikte 

mot ansikte och tre var telefonintervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade, detta för att ge 

intervjupersonen möjligheten att utforma sina egna svar (Bryman, 2008). Intervjuformen gav 

samtidigt utrymme för att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar som även kunde ligga 

utanför de frågeställningar som fanns i intervjuguiden. På så vis kunde fler frågor ställas kring 

det som uppfattades som viktigt (Bryman, 2008). Anledningen till valet av intervju som metod 

var viljan att skapa en fördjupad förståelse för nya respektive etablerade virkesköpares, 

studenters samt en chefs syn på virkesköpares status inom branschen. Under intervjuerna 

användes tre olika intervjuguider, baserat på vem som intervjuades; student, chef eller 

virkesköpare. Detta gjordes då olika angreppssätt ansågs behövas baserat på individens närhet 

till dels skogsbranschen i allmänhet, samt till yrkesrollen virkesköpare mer specifikt. Genom 

olika intervjuguider kunde även företagets anonymitet säkerställas i intervjuerna med 

studenter. Detta behövdes dock ej beaktas på samma vis med de interna intervjupersonerna, då 
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dessa var införstådda med att de svarade på frågorna utifrån sin yrkesroll inom företaget. 

Intervjuerna som utfördes tog mellan 25 minuter och 2 timmar. 

  

Valet att använda intervjuer som metod är till viss del kopplat till tidsaspekten. Med intervjuer 

gavs möjligheten att på kort tid få höra flera personers syn på det som ämnas undersökas. 

Utifrån detta har förståelse för hur exempelvis status upplevs, och hur intervjupersonerna 

tänker kring rollen virkesköpare, framkommit. Det som behövts uppmärksammats i och med 

valet av intervju som metod är att dessa ger en subjektiv, bild av det som ämnas undersökas. 

Även det faktum att respondenternas svar kan ha haft andra syften än det förstådda, eller att 

respondenternas svar tolkats felaktigt är något som behöver tas i beaktan (Ahrne et.al., 2015) 

4.4 Analysmetod 

Analysen påbörjades vid insamlandet av empirin, vilket har gjort att analysarbetet har varit 

ständigt pågående under studiens gång (Trost, 2010). Under analysens gång har också ett 

sicksackande mellan empiri och teori skett (Aspers, 2011). Vid insamlandet av intervju-

datamaterialet användes diktafon (Bryman, 2008), eftersom det som förmedlades under 

intervjun, både språkligt och visuellt kan tänkas vara av vikt för studien. (Berg & Lune, 2014). 

Det transkriberade materialet har först genomgått en öppen kodning, där materialet har lästs 

igenom, och intressanta delar i materialet har lyfts fram. Därefter har datamaterialet kodats 

tematiskt, där utgångspunkten har utgått från den teoretiska begreppsramen (Aspers, 2011). 

Valet av att utföra en tematisk kodning, innebär att man vid insamlandet av empiri, samt 

kunskap om fältet, kan upptäcka återkommande teman gällande för studien, kopplat till både 

använd teori och det undersökta fältet (Ahrne et.al., 2015). I denna studie genererade kodningen 

fem teman; den numerära ökningen, identifikation, kunskap, nätverk och frihet. Genom dessa 

fem teman framläggs en sannolik bakomliggande förklaring till studiens problemställning 

(Ahrne et.al., 2015) gällande problematiken att rekrytera, och bibehålla, individer inom 

virkesköparrollen. Analysen utgår ifrån ett tematiskt kopplat ramverk då det upplevs skapa en 

mer tydlig organisering av materialet (Bryman, 2008). 

4.5 Metodproblematik 

Under studiens gång har metodproblematik gällande en enkätfråga uppkommit. På frågan 

ombads studenterna rangordna olika yrkesroller inom skogsbranschen. Dock framkom det 

senare vid datainsamlingen att frågans utformning hade varit otydlig; något som tydligt gick 
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att se genom svarens klara tvetydighet. Resultatet gick heller inte att sammankoppla till det 

som uppvisades genom det resterande insamlade datamaterialet. Utifrån detta fattades därmed 

beslutet att inte använda resultatet på frågan i studien, då den ansågs kunna uppvisa en 

missvisande bild av studenternas attityder gällande virkesköparrollen.  

4.6 Etiska aspekter 

Att efterfölja Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har varit en viktig 

utgångspunkt i hur studiens olika moment utformats och utförts. Därför utformades ett 

informationsblad innehållandes de fyra forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, 

2002), där information om studien, konfidentialiteten och den insamlade datans nyttjande 

delgavs samtliga informanter innan intervjun genomfördes. Dessutom säkerställdes att ett 

samtycke till att delta i studien gavs. I de intervjuer som genomfördes som telefonintervjuer 

delgavs detta muntligt.  

 

En fullständig anonymisering av samtliga individer i studien har inte kunnat garanteras då det 

internt är känt vilka personer inom organisationen som har valt att deltaga i intervjuerna. Detta 

har de berörda individerna informerats om, och godkänt. Vid transkriberingen har ändock 

ansatsen varit att avidentifiera samtligt insamlat datamaterial för att i största möjliga mån 

bibehålla konfidentialiteten kring deltagande individer (Berg & Lune, 2014) Då studiens syfte 

var att fokusera på mer generella, och branschrelaterade frågeställningar snarare än 

företagsspecifika upplevs detta dock ha haft en mindre påverkan på specifika intervjudeltagares 

individskydd. Detta är dock någonting som kontinuerligt har tagits i beaktande under studiens 

gång, med ambitionen att undvika problematik kopplat till individskyddskravet (Hermerén, 

2017).  

 

Det företag som deltar i studien kommer av forskningsetiska skäl därtill inte att nämnas, då 

detta ej anses vara av vikt för studien. Studenterna som deltagit i studien har därför inte 

informerats, eller frågats om företagsspecifika teman, då det fanns en risk att denna information 

hade kunnat påverka intervjudeltagarnas svar i både enkät och intervjuer. 
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5 RESULTAT/ANALYS 

 

Här nedan presenteras studiens resultat och analys av det insamlade datamaterialet, kopplat till 

både valda teoretiska ansatser, utifrån Bourdieu och Weber, samt till tidigare forskning om 

yrkesstatus. Analysen utgår från fem teman som har uppkommit i kodningsarbetet av det 

insamlade datamaterialet. Citaten som används i analysen har som syfte att visa den uppfattning 

som presenteras av merparten av de intervjuade grupperna; etablerade virkesköpare, nya 

virkesköpare och studenter. Först behandlas den numerära ökningen inom virkesköparrollen, 

som kopplas till Bourdieus (1984) ekonomiska kapital och förklaras genom Webers 

möjlighetsansamling och utestängningsmekanismer. Sedan går vi vidare in på synen på 

kunskap, som förklaras främst genom Bourdieus kulturella kapital. Därefter behandlas 

studenternas och de nya virkesköparnas upplevelse av identifikation kopplat till yrkesrollen, 

som relateras mestadels till Bourdieus symboliska kapital.  Det sista temat behandlar nätverk 

som i stort beskrivs genom Bourdieus (1984) sociala kapital. Genom dessa fyra teman löper en 

röd tråd som behandlar ett mer övergripande tema gällande frihet. Genom att här applicera 

tidigare forskning görs en ansats till att bidra med en mer komplex förståelse för de deltagande 

individernas syn på virkesköparrollens statusförskjutning.  

5.1 Den numerära ökningen 

I studien Small-scale forestry uppger Haugen et. al. (2016) att antal privata fastighetsägare, även 

kallade skogsägare, har ökat stort de senaste åren. I takt med denna ökning har även antalet 

virkesköpare tredubblats över en förhållandevis kort period; något som merparten av de intervjuade 

virkesköparna, samt chefen, anser är en faktor som påverkar hur de själva och andra ser på rollens 

yrkesstatus. Sett utifrån Webers (1983) utestängningsmekanismer, kan detta ha skapat en möjlighet 

att ansamla en högre yrkesstatus för de få som tidigare hade tillträde till virkesköparfältet, vilka var 

de med flera års erfarenhet inom olika delar av skogsbranschen. De etablerade virkesköparna menar 

även att man förr upplevde sig ha mer frihet i utformningen av sitt arbete, samt att de ekonomiska 

möjligheterna vid förhandlingar med de privata skogsägarna var större, då inga tydliga gränser på 

prissättningar ännu hade implementerats. Detta kan dels förklaras genom Bourdieu (1984) då 

virkesköparen förr verkar ha givits en större möjlighet att påverka prissättningen, och dessutom 

förstås ha tillåtits vara mer delaktig i samtliga delar av affären. Utifrån Bourdieu (1984) synliggörs 

detta på så vis att man som virkesköpare förr förstås ha haft en större möjlighet att anskaffa sig ett 

högre ekonomiskt kapital. Det kan samtidigt även förstås utifrån Hallsén (2013), då detta kan påvisa 
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hur virkesköparrollen förr i tiden förknippades med en låg grad av styrning, och genom Brante et.al. 

(2015) som att man upplevde sig ha en hög grad av autonomi. Samtidigt menar både virkesköpare, 

och personen på en chefsposition, att virkesköparrollen också hade ett bredare ansvarsområde förr, 

och att kraven var höga i och med det numerärt låga antalet individer inom virkesköparrollen, som 

då också förväntades inbringa önskad mängd virke till industrierna. I takt med en ökad efterfrågan 

på virke under de senaste åren har man utökat antalet virkesköpare, samt satt tydligare ramar för 

prissättningen som virkesköparna måste förhålla sig till, något de etablerade virkesköparna upplever 

som status-sänkande i sig. Att yrkesstatusen för en virkesköpare upplevs ha varit högre förr 

synliggörs genom en av de etablerade virkesköparnas beskrivning av rollens förändring över tid; 

Och vi som då hade rollen då var vi 3 som skötte allt och köpte dessutom. Då hade man en 

högre status. [...] Dels var man den som bar dit pengar för det fanns ju dem som… jag har 

ju varit med då frun då, man fick inte sitta i köket utan man skulle sitta i salen och frun satt 

inte med för då var man faktorn1, som det hette då. [etablerad virkesköpare 2] 

  

Att man som etablerad virkesköpare upplever att rollens yrkesstatus har påverkats negativt med 

åren uttrycks här mycket tydligt, och förklaras genom Webers (1983) möjlighetsansamling som 

kopplad till den numerära ökningen av antalet virkesköpare på arbetsmarknaden. I samband med 

att efterfrågan på virkesköpare har ökat har man därtill dessutom behövt sänka vissa tidigare mer 

hårt ställda inträdeskrav på virkesköparfältet, då alldeles för få arbetstagare annars hade kunnat 

anses som nog kvalificerat för att få söka tjänsten. Med hjälp av Weber (1983) kan detta i sin tur 

förklaras som kopplat till den minskade möjligheten att utestänga, i och med marknadens ökande 

behov av virkesköpare. Detta har lösts genom att minska kravet på erfarenhet, som tidigare var 2-3 

år. Däremot har man valt att bibehålla det högre utbildningskravet då det, enligt personen på en 

chefsposition, har uppfattats som svårare att förändra. Detta uppges bero på att den teoretiska 

kunskapsnivån är en viktig aspekt för att kunna bemöta skogsägarnas olika kunskapsvariationer. 

Detta har sedermera lett till att man idag i en allt större utsträckning anställer nyutexaminerade 

jägmästarstudenter i virkesköparrollen. Chefen beskriver under intervjun denna förändring på 

följande vis; 

Ja, ja det var ju liksom pondus och förtroende. Byggdens man liksom. Idag är det tvärt om 

då. Idag söker du dig till ett skogsbolag och idag är det ju brist på jägmästarstudenter så du 

kan nästan välja och vraka vilket bolag som passar dig bäst. Eller som attraherar, och då är 

det väl köpare då som blir instegsjobbet. [Chef] 

 

                                                
1 Reds. Anm. Ordet härstammar från latin, som översatt till svenska betyder verkställare 
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Med hjälp av Weber (1983) kan detta fenomen förklaras som att möjligheterna att inom 

virkesköparfältet kunna tillskansa sig en högre status har minskat i och med att fältets inträdeskrav 

idag har behövts öppnas upp mer, vilket ger de etablerade virkesköparna ett minskat 

handlingsutrymme till möjlighetsansamling, men som vi istället uppfattar kan höja studentfältets 

status. En tolkning, som under en intervju med en av de etablerade virkesköparna uttrycks som att 

man förr i tiden nog hade “roffat åt sig varukorgen” (Etablerad virkesköpare 2), förstås, med hjälp 

av Weber (1983) därmed också som en beskrivning av den tidigare mer utestängande 

arbetsmarknaden, och genom Bourdieu (1984) som en god möjlighet att tillskansa sig en högre 

kapitalvolym, som i sin tur kan verka yrkesstatushöjande. Möjligheterna att köpa virke förr 

förbehölls de få som hade tillträde till virkesköparfältet. Den numerära ökningen, tillsammans med 

sänkningen av erfarenhetskraven, kan ge uppfattningen av att de flesta idag kan få tillträde till fältet 

vilket i sin tur skulle kunna leda till att rollens yrkesstatus inom skogsbranschen istället sänks. När 

studenterna kliver in i skogsbranschfältet, och som nyetablerade inom fältet direkt medges ett 

tillträde till virkesköparrollen, kan det i Bourdieus (1984) termer sägas ha en negativ påverkan på 

den symboliska kapitalnivå som individerna i en virkesköparroll innehar. När den stora mängden 

nya virkesköpare kommer in på det redan etablerade skogsbransch-fältet skulle detta, utifrån 

Bourdieu (1984), vidare kunna leda till att de som är etablerade inom fältet och som kan anses ha 

högt kapitalomedvetet, försöker skapa distinktioner mellan sin praktiska kunskap och den teoretiska 

kunskap som den växande gruppen av nya virkesköpare innehar; 

...jag behöver inte mäta. För vi har ju instrument som man kan mäta vartenda träd med, det 

är ju en cylinder i trädet, det gör jag inte. Där vinner man ju mot de som är osäkra för de 

måste ju göra det för att kalibrera in sitt eget. [etablerad virkesköpare 2] 

 

Genom att skapa dessa distinktioner kan det tolkas som att de etablerade virkesköparna medverkar 

till att bibehålla fältets rådande doxa och på så sätt bibehålla ens ansamlade kapitalvolyms värde 

(Bourdieu, 1984). Då de nya virkesköparna ännu inte har hunnit konformera sig till doxan kan detta 

tolkas som ett moment som skapar oro inom skogsbranschfältet, då de nya virkesköparna, enbart 

genom sitt stora antal, kan komma att utmana och omforma fältets doxa.  

  

Att en statussänkning har uppstått de senaste åren blir även synligt i den enkät som skickades ut till 

studenterna. Studenterna fick bland annat svara på flervalsfrågor om framtida yrkesval, vilka yrken 

man kommer att söka direkt efter examen, samt vilka yrken man helst skulle vilja ha. Resultaten på 

frågorna presenteras här  i diagram 1; 
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Vad man kan se är att 

virkesköparrollen är den 

yrkesroll som flest 

jägmästarstudenter uppger 

att de kommer att söka sig 

till direkt efter examen. Vad 

man dock samtidigt kan se 

är att få studenter väljer att 

ange virkesköpare som ett 

yrke de helst skulle vilja ha 

direkt efter examen. Under intervjuerna med studenterna ställdes frågor om virkesköparrollen, där 

en del av förklaringen bakom det lägre intresset för virkesköparrollen framställdes som kopplat till 

ens upplevt höga utbildningsnivå. Kunskapsansamlingen som skett under fem års utbildning ställs 

ofta i kontrast mot den idag mycket öppna möjligheten till ett tillträde till virkesköparrollen som 

fält. Ett yrke som uppfattas kunna erhållas av individer med en lägre utbildningsnivå än de själva 

beskrivs då av de flesta studenterna som mindre attraktivt, och ses i de flesta fall som helt inaktuellt 

i ett framtidsperspektiv på mer än 2-3 år efter examen. 

5.2 Kunskap 

Det faktum att man har valt att för virkesköparrollen ha kvar kravet på en viss utbildningsnivå, 

men samtidigt har gått allt mer bort från kravet på erfarenhet, ses även ha en stor påverkan på 

virkesköparnas möjligheter att mötas inom själva virkesköparfältet. Vid intervjuerna med 

studenterna utmålas en bild av yrkesrollen som något man anser sig kunna axla i och med sin 

femåriga teoretiska kunskapsinhämtning från jägmästarprogrammet. Under intervjuerna med 

de nyare virkesköparna beskrivs dock yrkesrollen istället som mycket mer utmanande och svår 

än vad man hade föreställningar om som student; 

Det är en väldigt komplex arbetssituation, det var ännu mer komplext än jag väntade mig, 

det är otroligt mycket att hålla reda på. [ny virkesköpare 1] 

  

Det vi med hjälp av Bourdieu (1984) uppfattar att de nya virkesköparna beskriver är att det 

finns en föreställning om vad som kommer att vara viktiga kunskaper att besitta inom 

virkesköparrollen, men som vid ett inträde till virkesköparfältet sedan visar sig stämma dåligt 

överens med verkligheten. sätter ord på det som man genom Bourdieu (1984) Denna 

Diagram 1, Jägmästarstudenternas attityd gällande yrkesroll 
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föreställning förstås vidare genom Bourdieu (1984) kunna skapa en kulturkapitalkrock inom 

fältet, där de etablerade och de nya virkesköparna i vissa fall kan få svårt att förhålla sig till 

varandra, sett utifrån deras olika syn på fältets doxa kring vad som bör ses som mer viktigt när 

det kommer till kunskapsansamlandet; 

… de har inte det skogliga [...] och det är en frustration. Och så är det som nästa sekvens att 

de som aldrig har jobbat i sitt liv, utan bara gått raka vägen, de tror ju fortfarande att de kan 

allting. [etablerad virkesköpare 2] 

  

Kunskap lyfts fram som någonting alla inom både student- och virkesköparfältet anser sig ha 

en hög nivå av. Genom Bourdieu (1984) kan man dock se att vad som ses som rätt kunskap 

inom de mötande fälten, och därigenom genererar ett kulturellt kapital, skiljer sig åt mellan 

studenter och virkesköpare. Studenterna ser kunskap som genererad genom deras femåriga 

jägmästarutbildning, medan de etablerade virkesköparna främst uppfattar kunskap som 

förvärvad genom en praktisk kunskapsansamling inom skogsbranschen. Förväntningarna 

gällande kunskap skiljer sig därmed också åt, och de praktiska kunskaperna anges av de nya 

virkesköparna som högt värderade inom virkesköparfältet; 

 … sen är det mycket som man samtidigt saknar kanske. För det vi fick läsa, 5 år, var ju 

liksom mer amen grunderna i hela. Vi har ju inte haft så mycket praktiskt och inte så mycket 

inriktat mot just tjänster [Ny Virkesköpare 3] 

 

Genom Bourdieus (1984) kapitalteori och Ulfsdotter Eriksson och Svensson (2008) analys av 

hur föreställningar kan påverka synen på en yrkesroll, kan man koppla samman bristen på 

praktisk kunskap med bristen på identifikation gällande virkesköparrollen. Utifrån Bourdieu 

(1984) kan detta förstås som att virkesköparfältets doxa skiljer sig från studentens ansamlande 

av kulturellt kapital. Under intervjuerna med studenterna framkommer det att bristen på den 

identifikation som Ulfsdotter Eriksson och Svensson (2008) talar om, är en faktor som 

samtidigt gör det svårare för studenterna i valet att konformera sig till virkesköparrollen; något 

som tolkas skapa en upplevelse av att vara felplacerad. Bristen på praktisk kunskap förstår vi 

därmed, med hjälp av Bourdieu (1984), kan leda till svårighet att anpassa sig till 

virkesköparfältets doxa, som i sin tur kan skapa svårigheter när det kommer till att konformera 

sig till fältet. Detta eftersom man som student medvetandegörs om att ens ansamlade kulturella 

kapitalvolym troligtvis kommer att värderas lägre än vad man hade föreställningar om. 
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Vid intervjuerna med såväl nya som etablerade virkesköpare, samt personen på en 

chefsposition, framkom att några av de viktigaste kunskaperna att besitta i rollen som 

virkesköpare var att vara bra på att göra affärer, knyta kontakter, kunna ta människor och att 

vara väldigt socialt utåtriktad. I enkätundersökningen som genomfördes med studenterna blir 

denna skillnad mellan yrkesrollens krav och studenternas bild av sig själva tydlig när de 

ombads skatta sig själva utifrån specifika ord, som valts ut baserat på begrepp som framkom 

under intervjun med personen på en chefsposition samt genom inläsningen av platsannonser 

för såväl virkesköpare som säljare. 

  

Diagram 2, Jägmästar- 

studenternas uppfattning som sig 

själva, visar att många av 

studenterna skattar sig högt på 

många av orden, men att de på 

fyra områden skattar sig markant 

lägre; många anser sig i större 

utsträckning inte vara särskilt 

teoretiska, kontaktsökande, 

affärsmässiga eller bra på att 

förhandla. Även under 

intervjuerna med studenterna tas 

detta med affärsmässighet och förhandling upp som något där man känner sig osäker på sin 

förmåga. Med utgångspunkt i Bourdieu (1984) kan detta förstås som att studenterna med detta 

hamnar på en relativt låg ekonomisk kapital-nivå inom virkesköparfältet, då affärsmässighet 

och förhandling, enligt den intervjuade chefen, ses som viktiga aspekter att antingen inneha 

eller kultivera inom fältet. 

  

Studenterna berättar under intervjuerna att de ser på sin kunskap som mångfacetterad snarare 

än specialiserad, något som genom Bourdieu (1984) kan förstås som att man inom studentfältet 

har en större breddning gällande det föredragna kulturella kapitalansamlandet. Vi tolkar även 

denna mångfacetterade kunskap som en påverkande faktor på studenternas egna syn på deras 

möjligheter gällande sina framtida yrkesval. Johanna Lundberg (2008) talar i sin studie om hur 

en inkongruens mellan synen på ens utbildnings status i relation till ens syn på ens yrkesstatus 

ofta i slutändan kan leda till att individen ifråga inte trivs i sin yrkesposition. Vid samtliga 

Diagram 2, Jägmästarstudenternas uppfattning som sig själva. 
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intervjuer uppfattas studenterna tydligt ge uttryck för en sådan inkongruens, där de flesta ger 

en bild av rollen som att den har lägre status än vad de uppfattar att deras utbildning har;  

[...] Och sen finns det också dom som tycker att det är ett simpelt jobb, har man en 

föreställning om. Och att dom tycker att det känns som att det är slöseri med tid att ta på sig 

ett virkesköparjobb om man nu har pluggat i fem år. [Student 4] 

  

Samtidigt nämner de flesta av studenterna virkesköparrollen som ett mycket relevant 

instegsjobb för dem - även om de själva inte anser att det är ett yrke som egentligen passar 

dem. Detta kan upplevas som motsägelsefullt sett utifrån den tidigare förda argumentation 

relaterad till Lundbergs (2008) studie, om individers upplevelser av trivsel kopplat till deras 

syn på sin utbildnings- och yrkesstatus. Om man däremot väver ihop Lundbergs resonemang 

med Bourdieus (1984) teori gällande status, kopplat till ens ansamlade kapitalvolym, tolkar vi 

attityden gentemot virkesköparrollen som mer förståbar. Detta då studenterna uttrycker att det 

för dem, som nya inom skogsbranschen, är viktigare att till en början kunna höja sin 

kapitalvolym för att göra sig mer attraktiva inom skogsbranschen, även om detta sker på 

bekostnad av ens trivsel. Genom en av studenterna synliggörs detta, som i intervjuerna 

framläggs av de flesta; 

[...]man måste jobba sig uppåt, och jag tror att det är därför många blir väldigt fokuserade 

på… dom tydligare rollerna… alltså, virkesköpare, produktionsledare, transportledare, 

planerare… alltså... ja. Alltså, såna jobb, där man vet vad det är för någonting mer. Och då 

tänker man att där kommer jag att veta vad jag håller på med, liksom[...]. [Student 2] 

  

Utifrån Bourdieu (1984) kan vi förstå detta som att man som student väljer roller där man 

tror sig kunna komma in på en position med högre status genom sitt uppfattat höga kulturella 

kapital. Denna position förväntas sedan kunna generera en större möjlighet att avancera 

vidare till högre ansedda yrkesroller inom ett kortare tidsspann; något som av studenterna 

uppges ligga på maximalt tre år. Det visar sig dock i intervjuerna med de nya virkesköparna 

att den kunskap som hade förvärvats som student sedan inte alltid motsvarar den kunskap 

som behövs mest i arbetet som virkesköpare. Med hjälp av Bourdieu (1984) kan det förstås 

som att vad som ger individen ett högt kulturellt kapital inom student- respektive 

virkesköparfältet inte stämmer överens. Detta resulterar i att de förväntningar man kan ha 

haft gällande ett snabbt avancemang inom skogsbranschen istället kan dröja längre tid än 

förväntat, eftersom en annan typ av kunskap nu måste förvärvas för att ens kunna etablera 

sig inom virkesköparfältet. En ny virkesköpare beskriver detta på följande vis;   



 

Södertörns Högskola  Susanna Larsson 

Sociologi C                 Emma Lénberg 

_________________________________________________________________________ 

29 

Att det inte är vad man har förväntat sig, jag tror att just i början så, det är liksom en period 

första året, vissa säger att det tar 5 år att komma in som virkesköpare och håller man inte ut 

den tiden så, eller liksom ser att man kommer komma in i det nån gång så tror jag många 

ger upp. [ny virkesköpare 3] 

  

Med hjälp av Bourdieu (1984) tolkar vi det som att om kunskapsansamlandet upplevs utvecklas 

i en för långsam takt. Om det dessutom visar sig att virkesköparrollen skiljer sig alltför mycket 

från ens förväntningar, kan detta leda till att man istället fattar beslutet att gå vidare till en 

annan tjänst; något som även går väl i hand med analys Lundberg (2008) gör av individens 

subjektiva syn på sin utbildnings- och yrkesrolls status som sedan påverkar ens attityd gällande 

yrkesrollen negativt. I vårt fall tolkas detta samtidigt kunna kopplas samman med Bourdieus 

(1984) kapitalteori, där individens uppfattning om sin utbildnings statusnivå sänks via den 

inkongruens som finns mellan vad som inom fältet kan ses som rätt kunskap, och därmed också 

blir kulturellt kapitalhöjande inom virkesköparfältet. 

5.3 Identifikation 

Sett utifrån Bourdieu (1984) kan man förklara skillnaderna inom kunskapsområdet som 

orsakad av en konformering till student- eller virkesköparfältets doxa.  När en student kliver in 

i en virkesköparroll med ett habitus som formats genom 5 år inom student-fältet, ser vi det 

begripligt att en kulturkapitalkrock uppstår gällande den efterfrågade kunskapen; 

 Men sen är du ju också, som jägmästare, kanske lite för mycket utbildad för 

virkesköpartjänsten. [ny virkesköpare 3] 

  

Utifrån Bourdieu (1984) skulle vi kunna tolka detta som kopplat till den nya virkesköparens 

habitus, som utgår ifrån en tidigare konformation till studentfältet, där distinktioner gällande 

vad som anses vara rätt kunskap görs. Vidare uppger många studenter att de inte tror sig kunna 

få en tillräckligt stor användning av större delen av den kunskap de har samlat på sig under sin 

utbildning. Vi tolkar detta som att studenterna kopplar samman sitt kunskapsinsamlande med 

den yrkesutövning de sedan anser sig kunna identifiera sig med. Genom Ulfsdotter Eriksson 

och Svensson (2009) kan detta förstås som att studenternas föreställningar av virkesköparrollen 

visar sig vara annorlunda mot vad som sedan visar sig vara gällande för yrkesrollen. Detta 

menas vidare kunna leda till svårigheter med att sedan kunna identifiera sig med yrkesrollen 

ifråga. Detta är något som även framkommer under intervjuerna med virkesköparna, där man 

uppger att svårigheten att identifiera sig med yrkesrollen kan ses som en grundorsak till den 
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rekryterings- och bibehållandeproblematik man kan se inom virkesköparrollen idag. Genom en 

av de etablerade virkesköparna beskrivs den upplevda problematiken på följande sätt; 

Det [virkesköparrollen] är mer ett säljjobb. Och går det åt det hållet så finns kanske risken 

att de med skoglig utbildning inte stannar lika länge. [etablerad virkesköpare 1] 

  

Detta styrks sedan även under intervjun med personen på en chefsposition; 

Idag är det ju ett säljaryrke och det har det inte varit tidigare, det är jättestor förändring och 

den har skett ganska snabbt både i målsättning och prestationsbedömning och sådär, så det 

är ju, den är jättetydlig. [Chef] 

  

Det faktum att såväl de etablerade virkesköparna, som personen på en chefsposition, upplever att 

rollen alltmer närmar sig en säljande roll ses som en intressant aspekt. Studiedeltagarna förklarar 

det som att fokus har flyttats från att endast se till den mängd virke man har anskaffat till ett mer 

affärsfokuserat arbetssätt, där man i virkesköparrollen mäts utifrån vissa parametrar, som 

exempelvis utökad kundbas. Dessutom bör man ha en god förståelse för beräkning, och förhandling, 

gällande prissättning; något som med hjälp av Bourdieu (1984) synliggör vikten av att utveckla det 

ekonomiska kapitalet. Detta, menar både chef och virkesköpare, har blivit viktigare då 

förhandlingsutrymmet idag har blivit snävare för virkesköparna i och med de mer tydliga 

ekonomiska ramar som satts upp. Dessutom anser man sig idag ha ett mer kostnadseffektivt sätt att 

tänka under affärens gång. En etablerad virkesköpare beskriver detta på följande vis; 

Ja. Det har blivit ganska stor förändring tycker jag. Alltså, det är ju betydligt mer kontroll 

nu. Det är alltså uppföljning, mer resultat, man vill se resultat från varje köp, för 10 år sen 

var det inte riktigt så heller. [...] Ja, då var det mer volym som gällde. Alltså, vi skulle köpa 

mycket virke, och vad det kostade hade inte lika stor betydelse som det har idag. Utan det 

har blivit mer av det nu och det kommer mer för varje år. [etablerad virkesköpare 1] 

  

De etablerade virkesköparna beskriver virkesköparrollen som mer styrd idag, och menar att 

virkesköparens handlingsutrymme har minskat med åren. Att virkesköparrollen de senaste 10 

åren anses ha genomgått en negativ yrkesstatusförskjutning kan då förstås genom Stina 

Hallséns (2013) studie, där en hög grad av styrning hänger samman med låg yrkesstatus. Det 

kan samtidigt också relateras till Brantes et.al. (2015) studie, där man kommer fram till att en 

hög yrkesstatus hänger ihop med en hög grad av autonomi, och som genererar en upplevelse 

av frihet i ens yrkesrollsutövning. Utifrån dessa aspekter kan virkesköparrollens negativa 

yrkesstatusförskjutning förklaras genom Weber (1983), där den omedvetna kampen, som 

genom naturliga förändringar inom yrkesrollens arbetsuppgifter kan tolkas vara grunden till de 
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förändringar som de etablerade virkesköparna beskriver gällande yrkesrollens autonomi och 

styrning. 

  

I enkäten uppger studenterna att de viktigaste 

faktorerna för dem vid ett framtida yrkesval (se 

diagram 3) är att yrket erbjuder 

utvecklingsmöjligheter, har geografisk 

placering nära hemmet samt erbjuder frihet i 

yrkesutövandet. Frihet är även något som 

virkesköparna uppger som viktigt i arbetslivet. 

Vikten av frihet kan därmed kopplas samman 

med vikten av självstyre som Hallsén (2013) 

menar hör ihop meden högre yrkesstatus. 

Några studenter uppgav även alternativa svar i 

enkäten, där tjänsten i sig, arbetsuppgifterna 

samt att kunna känna stolthet över att få utveckla och få nyttja ett hållbart skogsbruk uppgavs 

som de viktigaste faktorerna. 

  

Enkäten beskriver vad studenterna upplever vara de viktigaste egenskaperna att besitta inom 

fältet skogsbranschen som att vara självgående, en problemlösare samt socialt utåtriktad - något 

som de själva anser sig både kunna identifiera sig med, samt skattar sig själva högt inom. Dessa 

egenskaper beskrivs även som viktiga av virkesköparna och chefen under intervjuerna, och 

förstås därmed, genom Bourdieu (1984), som en aspekt där man kan se hur de olika fälten 

sammanförs under en gemensam förståelse för ett doxa som kan vara applicerbar på 

skogsbranschen i stort. Vad som däremot skiljer sig åt är studenternas och chefens bild av 

virkesköparrollen som social eller inte; 

Får man önska och forma så är man lite över snittet på social, man gillar och får energi av 

att träffa nya personer. [Chef] 

  

Under intervjuerna beskriver studenterna istället virkesköparrollen som mycket ensam, på så 

sätt att man är företagets ansikte utåt i mötet med skogsägarna men att man inte ser på 

relationerna med dessa som ett nätverksskapande som kan öka ens sociala kapital över tid. Det 

Diagram 3, Påverkande faktorer i jägmästarstudenternas 

val av framtida yrke. 
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som istället eftersöks av studenterna är relationer till kollegor och personer i andra befattningar 

inom skogsbranschen. 

Men det är ju klart att du har kollegor som du kan bolla med, få stöd av, och du kan få ha 

nån coach, liksom men… det är ju inte som att du jobbar med andra, utan du är ju ofta... du 

och din kund... själv liksom. [Student 1] 

  

Utifrån Bourdieu (1984) kan detta tolkas som att studenterna inte uppfattar kontakterna med 

skogsägarna som ett delar av ett nätverk som genererar högt socialt kapital. 

  

I intervjuerna med såväl studenter som virkesköpare växer stereotypen av virkesköparen fram 

som en äldre man med skoglig bakgrund, stort kontaktnät, som är socialt utåtriktad med en 

mycket utpräglad förmåga att göra affärer. Inom fältet finns det även ett tydligt utbrett intresse 

för jakt, och många uppger sig ha jakthundar. Även om både studenter och nya virkesköpare 

menar att organisationer idag allt oftare försöker frångå denna stereotyp, menar de samtidigt 

att föreställningen är djupt rotad. Detta framställs dock som mer specifikt för just 

virkesköparrollen då andra roller inom skogsbranschen inte uppges vara lika lätta att beskriva; 

[...]jag kan inte sätta att ”den här personen är produktionsledare”. Det kan vara vem som 

helst liksom. Produktionsledare är hetare. [Chef] 

  

Detta tolkar vi som kopplat till den stereotypa bilden av virkesköparen, som utifrån Bourdieu 

(1984) kan förstås ha mer tydligt befästa distinktioner gällande vad man inom fältet ser som 

smakfullt. Att produktionsledarrollen här beskrivs som mindre stereotyp uppfattar vi samtidigt 

gör den mer attraktiv. Detta kan genom Bourdieu (1984) förklaras som att när en yrkesrolls 

distinktioner gällande smakfullhet ses på som mindre reglerad upplever man sig ha lättare för 

att anpassa sig till fältet. Sammankopplat med Ulfsdotter Eriksson och Svensson (2009) kan 

detta vidare förstås kunna skapa en större möjlighet för både studenter och nya virkesköpare 

att identifiera sig med en yrkesroll man har mindre tydliga föreställningar om.  

  

Vid intervjuer med studenterna beskriver de visserligen olika former av anpassning till det 

framtida skogsbranschfält de är på väg in i, där ett stort jakt- och hundintresse är mycket tydligt 

framträdande. Det finns alltså likheter vad gäller student- och virkesköparfältens syn på smak. 

Dock presenteras samtidigt många andra generella föreställningar om virkesköparrollen, som 

upplevs skapa mer negativa konsekvenser både för studenternas och de nya virkesköparnas 

möjligheter att helt kunna identifiera sig med yrkesrollen. Detta illustreras av en av de nya 
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virkesköparna, som beskriver en annan organisation med virkesköpare inom skogsbranschen, 

där några stereotypa attribut anses ge upphov till negativa konsekvenser för yrkesrollen; 

  

...där har vi mycket skjortor, snus, kaffe, lite grabbigt eh, du har en annan status, sen tjänar 

de lite bättre också än produktionsledarna vilket det blir som en liten morot att kliva in i det 

jobbet. Och tjänar du lite bättre så har du, kanske inte automatiskt, men det är ju lättare att 

få en högre status på det jobbet. Att man visar att det här jobbet är svårare och mera välbetalt. 

Så jag tror att det varierar mellan olika företag också hur man valt att lösa det. Det [...] 

kanske inte alltid är [...] rätt väg att gå, för att jobba i en machokultur…..jag skulle inte tycka 

att det var kul att jobba som köpare då. [ny virkesköpare 1] 

  

Att individen inte upplever sig kunna identifiera sig med denna bild av virkesköparrollen visar 

samtidigt på den påverkanskraft en identifikation med den yrkesroll man innehar faktiskt 

innebär. Detta uppfattas bekräfta det Ulfsdotter Eriksson och Svensson(2009) hävdar om att 

föreställningar om ett yrke kan skapa problematik när det gäller individens identifikation med 

yrket. Även studenterna uppvisar svårigheter med att identifiera sig med vissa attribut som de 

sammankopplar med virkesköparrollen. Den stereotypa bilden av den yrkesverksamme 

virkesköparen ligger så långt ifrån det man själv anser sig representera som student; 

[...]det här med bilden av en virkesköpare. Det är ju ofta en man, lite överviktig, 50 år. 

Alltså… det är ju ofta den bilden man har. Och många identifierar sig nog inte som det 

liksom. Jag tror att det är mycket det. [Student 3] 

  

Utifrån en ny virkesköpares ögon, som för inte allt för många år sedan var student själv, får 

man uppfattningen av studenternas fält som både relativt föränderligt och konformt på samma 

gång; 

[...]skolan, det är en väldigt sluten bubbla och det är väl lätt att man, det som sägs eller det 

man uppfattar där kanske inte stämmer överens med verkligheten. Det blir som så få som, 

ja om det är som bara nån enstaka som jobbat som det och tycker en sak så påverkar det 

ganska många[...]. [ny virkesköpare 3] 

  

Detta gör att vad som betraktas vara god smak, och därigenom också genererar en högre status, 

inom studentfältet lättare kan komma att påverkas av hur ett fåtal studenter med hög 

kapitalvolym väljer att framställa det. 

  

De virkesköpare som pratar om företaget utifrån ett “vi-perspektiv” är de som arbetat länge, 

eller de nya virkesköparna som upplever sig ha fått en bra introduktion av sina kollegor. Detta 

kan genom en kombination av Weber (1983) och Bourdieu (1983) förstås som en fält-öppnande 
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åtgärd, där de etablerade virkesköparna lämnar tillträde till de nya genom att förmedla såväl 

kontakter som kunskap till de nya virkesköparna. Förutom att hjälpa de nya virkesköparna att 

bygga upp sitt nätverk så anpassar man genom detta även de nya virkesköparna in i fältets 

rådande doxa. Den som inte upplever sig ha fått en bra introduktion kände sig inte som en del 

av företaget vilket också framgick då denne istället pratade om företaget utifrån ett “de-

perspektiv”. Utifrån detta förstår vi det, genom Bourdieu (1984), som att chanserna att 

identifiera sig med företaget ökar om man som nyanställd ges möjlighet att konformeras in till 

fältet via de som redan befinner sig inom detta. 

5.4 Nätverk 

Att ha ett brett nätverk är en mycket viktig aspekt av yrkeslivet inom skogsbranschen överlag. Detta 

blir mycket tydligt inom virkesköparrollen, där ens nätverk, både inom skogsbranschen och med de 

privata skogsägarna också utgör grunden för de möjligheter man har att uppfylla sina årliga 

målsättningar för virkesanskaffning. Detta innebär att innehav av ett högt socialt kapital både blir 

grundläggande för att lyckas höja sitt ekonomiska kapital, likväl som att det blir en mycket viktig 

faktor för att kunna anses som framgångsrik inom virkesköparrollen. 

  

Det som framkommit i intervjuerna med virkesköparna är vikten av att utveckla ett stort nätverk 

bland såväl kunder som kollegor. 

“...det är nya människor som kommer in och har skog, sen ska man också kunna hantera de 

här gamla, det är ju också viktigt. [...] och så nånstans ska man försöka passa in i gruppen, 

eller inte passa in för man ska vara som man är, men man ska liksom kunna jobba i grupp, 

det är viktigt” [Ny virkesköpare 2]  

 

 Utifrån Bourdieu (1984) kan ett stort nätverk ge individen ett högt socialt kapital. Då detta höga 

sociala kapital tar tid att ansamla kan ett mindre utvecklat socialt nätverk uppfattas som en 

begränsande faktor för ens framgång i arbetet när man, som ny virkesköpare, inte har arbetat så länge 

i yrkesrollen. Detta innebär att en större del av arbetstiden, för denna grupp, därför läggs på att 

försöka utöka sitt sociala kapital genom att både träffa fler kunder och kollegor samt befinna sig på 

diverse events för att synas. Även de etablerade virkesköparna har krav på sig att etablera nya 

kontakter då detta är något som såväl nya som etablerade virkesköpare mäts på. Genom att 

virkesköparna mäts på andra parametrar än tidigare, och att dessa ska rapporteras in, minskar dock 

autonomin. Detta, sett utifrån Brante et.al (2015), tolkas begränsa virkesköparnas frihet; något som 

leder till att virkesköparna kan uppleva att yrkesstatusen sjunker. Att det sociala kapitalet, även 
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utifrån Bourdieu (1984), har en stark påverkan på ens yrkesstatus blir även synligt genom en av de 

mer etablerade virkesköparna; 

Då man skötte allt, då var man ju ännu närmare i kundkontakt [...] Så de man hade som 

kunder, där var man verkligen ansiktet. På gott och ont. [etablerad virkesköpare 2] 

  

Det sociala kapitalet behöver även nyttjas för att höja det ekonomiska kapitalet. De etablerade 

virkesköparna som har ett brett kundnätverk av befintliga kunder, och därigenom ett större socialt 

kapital, har också lättare att även uppnå sina uppsatta mål gällande virkesvolymer och därmed höja 

sitt ekonomiska kapital. 

Jo men det är klart att ju längre du arbetar som köpare, ju lättare jobb får du ju. Du kan ju i 

princip berätta att så här kommer det gå för mig det här året. [Chef] 

  

I virkesköparrollen tolkar vi det, genom Bourdieu (1984), som att en tydlig koppling, och ett aktivt 

samspel, mellan det sociala- och det ekonomiska kapitalet kan göras gällande. Detta påverkar sedan 

hur man som virkesköpare ser på sig själv i relation till sin yrkesroll, baserat på hur väl man lyckas 

både använda sig av, och utveckla, sin sammanlagda kapitalvolym. Under intervjun med personen 

som innehar en chefsposition framläggs dock en åtskillnad mellan de etablerade och de nya 

virkesköparnas grundläggande chanser att möjlighetsansamla (Weber 1983), och därigenom kunna 

höja sitt sociala kapital i förhållande till varandra. Detta synliggörs genom personen på en 

chefsposition; 

De som jobbat längst är de som har flest befintliga kunder. [Chef] 

  

De etablerade virkesköparna har under en längre tid inom rollen haft möjligheten att etablera fler och 

nära kontakter med skogsägarna. Utifrån Bourdieu (1984) kan man därigenom förklara det som att 

de har kunnat förbättra sitt sociala kapital, vilket sedan skapar bättre förutsättningar för dem inom 

virkesköparrollen. Samtidigt uppfattar vi detta som att de nya virkesköparnas ansträngningar för att 

utveckla större, och mer nära, sociala nätverk är behövliga för att utveckla sitt nätverk, medan de 

etablerade virkesköparna redan har en väl förankrad kontakt med sina kunder sedan tidigare och 

därmed kan ges större möjligheter att fördjupa sina befintliga kundkontakter, eller att lägga mer tid 

på andra arbetsuppgifter. Vidare kan vi genom Bourdieu (1984) även tolka det som att om man inom 

sitt valda yrke inte upplever sig kunna arbeta upp ett tillräckligt högt socialt kapital för att kunna 

mäta sig med fältets andra medlemmar, eller för att kunna höja sin egna status till en nivå man känner 

sig tillfreds med, kan ett byte av yrkesroll ses som mer troligt. Det sociala nätverket framläggs av 



 

Södertörns Högskola  Susanna Larsson 

Sociologi C                 Emma Lénberg 

_________________________________________________________________________ 

36 

både de nya och de etablerade virkesköparna som viktigt att arbeta med inom virkesköparrollen; både 

när det gäller ens kunder och ens kollegor. Detta uttrycks på följande vis genom en av de etablerade 

virkesköparna; 

Jag skulle tro att ju tightare grupp du får desto mer trivs man och desto längre stannar man 

och byts det mycket folk så tror jag att det är lättare för, då är det lättare för alla att byta 

fortare. [etablerad virkesköpare 1] 

  

Genom Bourdieu (1984) kan vi med detta skapa oss en förståelse för att det sociala nätverket kan 

liknas vid det sociala kapitalet, och att individerna som befinner sig inom virkesköparfältet har ett 

behov av att lyckas etablera en närmare kontakt med både kollegor och kunder för att uppleva av att 

man trivs inom yrkesrollen på sikt, och därmed väljer att stanna kvar inom en virkesköparrollen. 

Detta anser vi därmed stärker kopplingen till att en problematik kring att rekrytera och bibehålla nya 

virkesköpare finns inom virkesköparrollen. 
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6 SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur yrkesrollen virkesköpares yrkesstatus kan 

konstrueras bland nya och etablerade medarbetare. I följande avsnitt presenteras en 

sammanfattning utifrån studiens frågeställningar;  

 

1. Hur ser virkesköparna på yrkets status?  

2. Hur ser studenterna på virkesköparens yrkesstatus?  

3. Vad upplevs vara avgörande för att uppnå en hög yrkesmässig status som virkesköpare? 

4. Hur påverkas synen på virkesköparrollen utifrån om man är etablerad eller ny? 

 

Resultaten diskuteras utifrån den tidigare forskningen för att belysa på vilket sätt denna studie 

ämnar bidra med viktig kunskap. Avslutningsvis tar vi upp våra egna tankar kring studien, och 

lyfter fram förslag på vidare forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Studie visar att de etablerade virkesköparna upplever sin rolls yrkesstatus vara lägre idag än 

vad den upplevdes vara förr. I analysen framgår att både nya och etablerade virkesköpare bland 

annat sammankopplar detta med det kraftigt ökade antalet virkesköpare, en ökning som har 

setts som behövlig inom skogsbranschen på grund av den ökade efterfrågan på virke under de 

senaste åren. Den numerära ökningen kan anses ha skapat en större konkurrens inom 

virkesköparfältet som sedan har lett till mer styrande åtgärder från företagets sida i förhållande 

till kundkontakt och arbetstidsupplägg. Detta har resulterat i att man idag inte upplever sig ha 

samma frihet i att styra över sina arbetsuppgifter. Dessutom uppmärksammas en minskad 

autonomi inom yrkesrollen, som kan kopplas till den upplevda ökade användningen av 

styrmedel som rapportering och uppföljning.  

 

I både i enkät och intervjuer uppger studenterna att även de uppfattar att virkesköparrollen 

har en lägre yrkesstatus. I enkäterna framgår det att studenterna direkt efter examen främst 

kommer att söka sig till virkesköparrollen, samtidigt som det uppges vara ett yrke som relativt 

få helst skulle vilja ha. Under intervjuerna förklaras detta som delvis beroende på yrkesrollens 

numerära ökning, där det beskrivs som ett instegsjobb man har en föreställning om att alla kan 

få. Detta har vi tolkat som genom Webers (1983) teori om möjlighetsansamling genom 

utestängning. Virkesköparens yrkesstatus kopplas även samman med kunskapskraven, där 
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studenternas ser på sin utbildning som högre värderad än virkesköparrollen, något som 

stämmer överens med Lundbergs (2008) resonemang, där ett yrkes status härleds till den 

koppling som individen upplever gällande värderingen av sin utbildningsnivå i relation till 

värderingen av sin yrkesroll; Ju bättre överensstämmelse mellan värdering av utbildningsnivå 

och värdering av yrkesroll desto mer nöjd kommer individen att vara med sitt yrke. Eftersom 

studentfältet och virkesköparfältet skiljer sig åt i sin syn på vad som är högt värderad kunskap 

- teoretisk eller praktisk - upplever man som ny virkesköpare att man hamnar i en 

kulturkapitalkrock där man inte har den kunskap som man trodde förväntades. Detta kan förstås 

med hjälp av Ulfsdotter Eriksson et. al. (2009) studie, som visar att en individs föreställningar 

om en yrkesroll kan påverka dennes möjligheter att sedan kunna identifiera sig med, och därtill 

trivas, inom den valda yrkesrollen. Något som i sin tur kan tänkas påverka nya virkesköpares 

vilja att stanna kvar inom virkesköparrollen. 

 

För att uppnå en hög yrkesstatus inom virkesköparfältet anser personen på en chefsposition 

samt virkesköparna att man bör vara socialt utåtriktad, affärsmässig, bra på att knyta kontakter 

och att kunna ta människor. I enkäten skattar sig dock studenterna lägre på just områdena 

kontaktsökande, affärsmässig samt att vara bra på att göra affärer. Här konstateras en 

inkongruens mellan virkesköparfältet och studentfältet som i analysen härleds till studentens 

brist på identifikation med rollen, något som delvis tolkas som kopplat till studenternas 

föreställningar om den. Detta stämmer därmed också med det Ulfsdotter (2009) hävdar 

gällande yrkesstatus som relaterat till föreställningar. När rollen sedan beskrivs som allt mer 

sälj-fokuserad över tid, tolkar vi det som att detta skiljer sig från studenternas föreställningar 

gällande sina framtida yrkesval då studenterna skattar sig lägre på egenskaper som kan relateras 

till säljyrket. Detta skapar svårighet att identifiera sig med yrkesrollen; något vi kopplar 

samman med studenternas upplevelse av brist på rätt kulturellt kapital. Vi förklarar det som att 

man som ny virkesköpare upplever sig hamna i en kulturkapitalkrock som gör det svårt att 

identifiera sig med rollen. Detta ser vi som en trolig faktor bakom studenternas vilja att inte 

arbeta som virkesköpare under en längre tidsperiod än 2–3 år. 

 

Synen på hur virkesköparna upplever sin yrkesroll påverkas av hur länge man har befunnit sig 

inom virkesköparrollen. Genom Bourdieus (1984) sociala kapital tolkar vi det som att de 

etablerade virkesköparna har större fördelar inom yrkesrollen genom sitt större och mer 

etablerade nätverk. Detta tolkas utifrån Bourdieu (1984), även begränsa de nya virkesköparnas 

möjligheter att uppnå sina målsättningskrav inom yrkesrollen, då det sociala nätverket beskrivs 
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som en grundläggande faktor för att ges möjlighet att köpa virke från de privata skogsägarna. 

Eftersom det tar så lång tid att bygga upp nätverk, och genomföra köp menar vi att detta kan 

ses som en trolig anledning till att man som ny virkesköpare väljer att byta tjänst efter en kortare 

tid inom yrkesrollen.  

 

Studiens fem teman - numerär ökning, kunskap, identifikation, nätverk och frihet - ses 

sammanfattningsvis som möjliga bidragande faktorer till virkesköparrollens negativa 

yrkesstatusförskjutning, som sedan kan få som konsekvens att en problematik kring att 

rekrytera och bibehålla medarbetare i rollen som virkesköpare uppstår. 

6.2 Slutdiskussion 

Denna studie har genom ett teoretiskt ramverk kopplat till Bourdieu (1984) och Weber (1983) 

försökt synliggöra faktorer som kan tänkas påverka den problematik som finns i att rekrytera 

och bibehålla virkesköpare. Dessa faktorer - numerär ökning, kunskap, identifikation och 

nätverk - menar vi ligger till grund för de föreställningar som skapas om virkesköparrollen 

inom både skogsbranschen och hos studenterna. Vad som anses ha framkommit genom studien 

är att virkesköparrollens yrkesstatusförskjutning kan ses ha en stor påverkan på problematiken 

med att rekrytera och bibehålla virkesköpare.  

 

Studiens insamlade datamaterial kan inte med säkerhet sägas ha uppnått en teoretisk mättnad, 

då studien har begränsats till en viss tidsram och antalet studiedeltagare har anpassats därefter. 

Därmed förtydligas det faktum att det insamlade datamaterialet inte med säkerhet kan sägas 

vara generaliserbart på studiens undersökta populationer; studenter, nya virkesköpare, 

etablerade virkesköpare eller chefer. För att kunna generalisera hade dels ett större urval ur 

populationerna behövts göras (Bryman, 2008) samt att fler organisationer inom 

skogsbranschen troligtvis hade behövts involveras i studiens. Studiens resultat bör därför 

snarare ses som synliggörande av ett mönster kopplat till attityder gällande virkesköparrollen, 

som framförs utifrån fyra olika perspektiv inom skogsbranschen; chef, etablerade virkesköpare, 

nya virkesköpare och studenter. Därtill kan de teman som framkommit i studien vara möjliga 

att applicera på andra yrkesroller både inom skogsbranschen och andra branscher i och med 

deras mer generella karaktär. (Becker, 2008) 
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Vid insamlingen av datamaterialet gjordes även valet att lägga till några telefonintervjuer. 

Motiveringen till detta var delvis för att utöka kunskapen inom specifika frågeställningar, men 

även för att undvika etisk problematik, gällande möjligheten att vid citeringar kunna förbli mer 

anonym. Valet att genomföra telefonintervjuer resulterade samtidigt i att den tidigare helt 

jämna fördelningen mellan såväl kön som fördelningen mellan nya och etablerade virkesköpare 

inte längre var jämn utan att fördelningen istället blev 60% kvinnor och 40% män samt 60% 

nya virkesköpare och 40% etablerade virkesköpare. Den något ojämna könsfördelningen torde 

inte ha någon effekt på studiens slutliga resultat då vi valt att bortse från kön. Vad gäller 

fördelningen av nya respektive etablerade virkesköpare menar vi att fördelningen med fler svar 

från nya virkesköpare var till fördel för studien då dessa i större utsträckning kunnat reflektera 

över hur man som ny virkesköpare upplever yrkesrollen.  

 

Den tidigare forskningen om yrkesstatus har framförallt fokuserat på yrkesrollerna lärare och 

läkare. Tidigare forskning om yrkesstatus, som mer specifikt belyser skogsbranschen, har 

istället uppfattats utgöra en kunskapslucka. Genom denna studie har därmed en ansats gjorts 

till att fylla en del av detta tomrum inom forskningen som berör skogsbranschen, och då 

framförallt inom virkesköparrollen. Förhoppningen är att denna studie kan ses som ett bidrag 

när det gäller att skapa förståelse för vad som kan påverka yrkesstatus inom en bransch och hur 

detta kan påverka ett yrkes attraktionskraft.   

 

En intressant aspekt när det gäller yrkesstatus och den för studien relevanta tidigare 

forskningens fokuserade yrkesområden - läkare och lärare -  är de paralleller som kan dras 

mellan dessa yrkesroller och virkesköparrollen. De kräver en längre högskoleutbildning, 

samtidigt som att yrkesstatusen trots detta ändå genomgår en negativ statusförskjutning. Vad 

denna koppling innebär kan vi genom denna studie inte dra några slutsatser kring. Dock 

framläggs detta istället som en aspekt att beakta som intressant för vidare studier, där kanske 

även andra yrkesroller kan ses som möjliga att analysera.  

 

En annan aspekt som genom studien inte har belysts, men som skulle vara intressant att studera 

vidare är att analysera virkesköparrollen, alternativt hela skogsbranschen, utifrån ett 

genusperspektiv, då denna aspekt har tagits upp av flera av studiens deltagare vid olika 

tillfällen, under studiens gång. Dessutom har en bild av ett ökande antal kvinnor inom 

skogsbranschen uppmärksammas, då man kan se att kvinnliga skogsägare ökar, samt att allt 

fler kvinnor återfinns i virkesköparrollen än vad man tidigare har sett. 
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Eftersom att skogsbranschen är en mycket stor aktör inom svensk export (SCB, 2017), och 

kunskapsluckor på området uppfattas finnas inom exempelvis det samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet, anser vi att skogsbranschen är en viktig bransch att utföra forskning inom 

för att fortsatt kunna skapa en god möjlighet för en fortsatt stabil och konkurrenskraftig 

utveckling inom området. 

 

Avslutningsvis kan sägas att vår studie, som har utgått från ett specifikt företag, genom våra 5 

teman i studien även kan ses som möjliga att applicera mer generellt på skogsbranschen i stort. 

Vi vill även hävda att våra 5 övergripande teman skulle kunna vara möjliga att användas i andra 

studier - gällande yrkesstatus -  inom andra branschområden som uppvisar likheter med vår 

studies undersökta yrkesroll. Efter att ha utfört denna studie är vår förhoppning att fler får upp 

ögonen för att dels utföra studier kopplat till skogsbranschen i stort. Samtidigt hoppas vi även 

att fler studier inom området yrkesstatus utförs, då vår uppfattning är att detta skulle kunna 

generera en större förståelse för hur den kan komma att påverka både yrkesroller och branscher 

i stort på arbetsmarknaden. 
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8 BILAGOR 

8.1 BILAGA 1, Intervjuguide – Chef  

 

 Om företaget 

● Berätta gärna lite om vad ni gör här på företaget!  

● Berätta gärna lite om din roll! 

● Vad erbjuder ni för tjänster? 

● Vilka är de vanligaste yrkesrollerna ni har inom företaget?  

● Hur ser framtidens utveckling ut inom skogsnäringen? 

○ För branschen som helhet 

○ För er som företag 

■ I hur stor utsträckning påverkar/påverkas virkesköparna dessa 

områden? 

● Kan du beskriva företagets organisation? 

● Hur stor marknadsandel har företaget?  

○ stigande eller nedåtgående trend? 

○ största konkurrent? 

● Finns det fler yrkesroller än virkesköpare som säljer/köper skogliga tjänster?   

○ vilka? 

○ finns det någon skillnad hur länge man stannar på dessa tjänster jämfört med 

tid som personer stannar som virkesköpare?  

● Hur skulle du beskriva en typisk karriärutveckling  

○ … inom företaget? 

○ … inom skogsbranschen? 

 

Om virkesköparrollen 

● Hur skulle du beskriva virkesköparrollen? 

○ Vilka egenskaper anser du vara bra att ha som virkesköpare?  

■ Vilka egenskaper tror du skulle kunna göra det svårare när man arbetar 

som virkesköpare?  

○ Vilka erfarenheter är önskvärt hos en virkesköpare? 

○ Vilken attityd efterfrågas hos en virkesköpare? 
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● Hur skulle du beskriva att virkesköparrollen uppfattas inom företaget? 

○ Hur ser rollbeskrivningen ut för virkesköpare? 

● Hur många virkesköpare har ni? 

● Hur skulle du uppskatta fördelningen av de som har virkesköparrollen som sitt första 

skogliga arbete respektive de som har arbetat skogligt tidigare? 

● Hur stort ansvar har virkesköparen för kundens affär?  

○ ska man vara experten el tar man hjälp av något Expertteam? 

● Hur står sig lönen i förhållande till andra roller? 

○ Fast? grund/bonus? Fördelning? 

○ Vilka parametrar mäts virkesköpares prestation på? 

● Vad är nästa steg i karriären för en virkesköpare? 

● Hur lång tid stannar, i snitt, en person kvar i rollen som virkesköpare? 

○ Varför tror du att vissa väljer att stanna kvar som virkesköpare?  

○ Varför tror du att andra väljer att lämna yrkesrollen virkesköpare? 

■ Vart tar de vägen? internt? externt? 

○ Kan du definiera några tydliga skillnader på de som är kvar länge eller de som 

är kvar kortare?  

● Hur attraktiv skulle du säga att virkesköparrollen är jämfört med andra roller inom 

företaget?  

● Upplever du att man kan se någon förändring i hur man ser på virkesköparrollen inom 

skogsbranschen idag, jämfört med hur man såg på rollen tidigare? 

 

Om studenterna 

● Vilka yrkesroller rekryteras de nyutexaminerade studenterna främst till? 

○ Hur ser man på möjligheterna att rekrytera in nyutexaminerade studenter? 

○ Hur ser omsättningen av nyutexaminerade studenter ut inom dessa 

yrkesroller? 

● Hur marknadsför företaget virkesköparrollen till studenter? 

○ Vart? (ex mässor? besök på SLU? utskick? mm mm ) 

○ Hur jobbar företaget för att locka studenter till sig? 

○ Hur jobbar företaget för att lyfta fram virkesköparrollen och även andra roller? 

 

Om kunderna 

● Beskriv den typiska kunden! 
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● Hur många kunder ansvarar varje virkesköpare för? 

○ Hur fördelas kunderna mellan virkesköparna? (stl på kund, geografi, annat) 

○ Hur arbetar ni med nykundsbearbetning? 

■ är detta något som ökat eller minskat över tid? 

● Vilka, förutom virkesköparna, har kontakt med kunderna? 

● Finns någon trend i hur kundstocken förändras? 

○ Varför tror du att det ser ut så? 

● vilka förväntningar upplevs era kunder ha på virkesköparna? 

○ Görs någon Nöjd Kund Index (NKI) undersökning? 

■ Hur nöjda är kunderna med virkesköparna? 

■ Inom vilket område anser du att ni har störst förbättringsmöjligheter? 

● Upplever du att kunderna har förändrats de senaste åren? 

○ Om ja; Hur? 

○ Om nej; Varför tror du att det är så? 

○ Påverkar detta hur virkesköparna arbetar? 

● Hur skogliga är skogsägarna? 

○ skiljer det sig från några år tillbaka? 

● Upplevs kundernas inställning ha genomgått någon större förändring de senaste åren? 

○ Upplevs kundernas förväntningar på virkesköparna ha förändrats de senaste 

åren? 

○ Finns det skillnader mellan olika kundgrupper?  

● Varför tror du att det är svårt att behålla medarbetare i virkesköparrollen? 

○ Hur tror du att detta skulle kunna förändras? 
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8.2 BILAGA 2, Intervjuguide – Virkesköpare 

 

Om virkesköparrollen 

• När tog du examen? 

• Hur länge har du arbetat som virkesköpare? 

• Har du arbetat i någon annan yrkesroll inom branschen sedan tidigare? 

• Hur skulle du beskriva virkesköparrollen? 

• Varför valde du att börja jobba som virkesköpare? 

• Vilka egenskaper anser du att man har mest nytta av i rollen som virkesköpare? 

• Är virkesköparrollen som du hade förväntat dig? 

• Upplever du att rollen ha förändrats något sedan du började? 

• Vad är det som gör att du trivs/trivdes i rollen? 

• Vad anser/ansåg du vara det bästa med jobbet? 

• Finns det några arbetsuppgifter som du upplever som mer roliga än andra? 

o Finns det några arbetsuppgifter som du upplever som mindre roliga? 

o hur ser fördelningen mellan dess ut? 

o Har fördelningen alltid sett ut så? 

o Hur skulle du önska att fördelningen såg ut? 

• Vilka tidigare erfarenheter har du haft mest nytta av som virkesköpare? 

• Hur upplever du att virkesköparrollen uppfattas av andra? 

• Hur stort ansvar har man som virkesköpare för kunden? 

o ska man vara experten eller tar man hjälp av något Expertteam? 

• Anser du att lönen känns rimlig utifrån yrkesrollens karaktär? 

• I vilken yrkesroll ser du dig själv om 10 år? 

• Hur attraktiv upplever du att virkesköparrollen är jämfört med andra roller inom 

företaget? 

• Upplever du att man kan se någon förändring i hur man ser på virkesköparrollen inom 

skogsbranschen idag, jämfört med hur man såg på rollen tidigare? 

• Hur mycket av ditt skogliga kunnande anser du att du får användning för i 

Virkesköparrollen? 

• Vilka faktorer tror du kan påverka hur attraktiv en roll/ett yrke är? 
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• Ni har blivit många fler virkesköpare de senaste åren, hur upplever du att det påverkat 

rollen? 

• Vad innebär begreppet skoglig för dig? 

  

Om kunderna 

● Beskriv den typiska kunden! 

● Upplever du att kundernas inställning (till skogen/dig/ekonomi/miljö) har förändrats 

över tid?  

○ Finns det skillnader mellan olika kundgrupper? 

○ Ser du någon trend i förändringen? 

○ varför tror du att det är så? 

● Vilka förväntningar upplever du att kunderna har på dig?   

○ Upplever du att det stämmer överens med hur du uppfattar din rollbeskrivning 

● Hur skogliga upplevs skogsägarna vara? 

○ skiljer det sig från några år tillbaka? 

● Varför tror du att vissa väljer att gå vidare från virkesköparrollen? /varför valde du att 

lämna virkesköparrollen? 

○ Finns det någonting som skulle kunna förändras för att få fler att välja att 

stanna kvar? 
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8.3 BILAGA 3, Intervjuguide - Studenter 

 

Bakgrund 

● Hur kommer det sig att du valde att läsa till jägmästare? 

 

Studietid 

● Nu är du ju snart färdigutbildad till jägmästare! Vad tycker du har varit det bästa med 

utbildningen? 

● Vad är dina främsta intresseområden inom skogsbranschen? 

● Hur skulle du beskriva ett skogligt yrke?  

● Vilket yrke ser du som ditt drömyrke inom skogsbranschen? 

● Upplever du att det är något särskilt yrke som många pratar om/intresserar sig för 

bland studerande på jägmästarprogrammet? 

 

Arbetsmarknaden 

● Vad tänker du dig att ditt första arbete efter studierna kommer att vara? 

○ Varför tror du att det blir just detta yrke? 

○ Hur länge ser du dig i den rollen? 

● Vad skulle du säga är viktigt för dig att din framtida tjänst innefattar? 

● I vilka yrkesroller tror du att du får mest användning av din jägmästarexamen? 

○ I vilka yrkesroller tror du att du får minst användning av din 

jägmästarexamen? 

○ Är detta en viktig aspekt för dig? 

● Vad tror du är viktigast för att du ska trivas i en roll?  

○ Exempel: vara i skogen, lön, frihet, kundkontakt mm 

● finns det något som du känner att du skulle välja bort för att trivas i en roll? Finns det 

något som skulle kunna få dig att välja bort att söka ett visst yrke? 

● Finns det något yrke du inte skulle vilja arbeta inom? 

○ Varför tror du att det är så? 

● Beskriv hur du ser på din karriär inom skogsbranschen! 

○ Exempel: Karriärsteg. Vart ser du dig själv om 10 år? 

Virkesköpare 

● Vad skulle du säga att en virkesköpare gör? 
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● Hur tänker du kring virkesköparrollen? 

● Hur skulle du uppskatta att tiden fördelas mellan de olika arbetsuppgifterna? 

● Är detta en yrkesroll som du skulle kunna tänka dig? 

○ varför?/varför inte? 

● Hur skulle du beskriva den perfekta rollen för dig inom skogsbranschen? 
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8.4 BILAGA 4, Enkätfrågor  

 

ENKÄTSTUDIE GÄLLANDE YRKESROLLER INOM SKOGSBRANSCHEN 

 

Enkätens syfte är att studera studenters syn på olika yrkesroller inom skogsbranschen, och är 

helt anonym. 

Den ingår i en C-uppsats på Personalvetarprogrammet, med inriktning sociologi, på 

Södertörns Högskola. 

Vid frågor gällande studien kan man kontakta oss, och uppsatshandledare, via 

kontaktuppgifterna längst ner på denna sida. 

Estimerad tidsåtgång: ca 10 minuter. 

 

Tack! 

 

Kontaktuppgifter: 

Susanna Larsson: susanna04.larsson@student.sh.se 

Emma Lenberg: emma01.lenberg@student.sh.se 

Alexandra Bogren, Handledare: alexandra.bogren@sh.se 

 

 

 

1. Hur väl skulle du säga att dessa ord beskriver dig? 

(Väldigt lite, ganska lite, ganska mycket, väldigt mycket)  

 

socialt utåtriktad 

strukturerad 

lösningsorienterad 

kunnig 

ambitiös 

teoretisk 

praktisk 

kontaktsökande 

affärsmässig 

kommunikativ 

resultatinriktad 

förtroendeingivande 

Noggrann 

bra på förhandling 

strategisk 

 

  

mailto:alexandra.bogren@sh.se
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2. Vad är viktigt för dig att ett framtida yrke kan erbjuda? 

Välj max 3 alternativ. 

 

Att få användning av min kreativitet 

Att jag kan få möjligheten att leda projekt 

Att jag får användning av min sociala kompetens 

Att få jobba i skogen 

Att kunna påverka inom området miljö/hållbarhet 

Att få en bra lön 

Att ha friheten att styra över min egna tid 

Att ha kundkontakt och att nätverka 

Att få möjligheten att utvecklas 

Att kunna få en chefsbefattning 

Annat... 

 

3. Hur mycket skulle du säga att följande arbetsmoment intresserar dig?  

(Väldigt lite, ganska lite, ganska mycket, väldigt mycket)  

 

att vara i skogen 

att träffa kunder  

att beräkna värde på skog 

att administrera  

att göra affärer 

att skriva offerter 

att plantera framtidens skog 

att rådgiva andra 

att leda andra 

 

4. Vilka av dessa alternativ anser du vara viktigast när man arbetar inom skogsbranschen? 

Ange max 3 alternativ.  

 

att vara kreativ 

Att vara kunnig 

Att ha ledaregenskaper 

Att vara socialt kompetent 

Att vara problemlösare 

Att vara stolt över sitt jobb 

Att gilla att göra affärer 

Att effektivare lösningar i arbetet 

Att vara självgående 

Att vara driftig 

Att vara strukturerad 

Att tycka om att vara i skogen 
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5. Hur skulle du rangordna dessa yrken? Ju högre upp i listan, desto högre positionering. 

(Rangordningslista) 

 

Produktionsledare 

Virkesköpare 

Skogskonsulent  

Distriktsansvarig 

Planerare 

Skogsinspektör 

Verksamhetsutvecklare 

Handläggare 

Forskare 

Projektledare 

 

 

6. Vad skulle du säga främst påverkar i valet av framtida yrke? 

 

Geografisk placering 

Hur stor användning jag får för min utbildning 

Lön 

Frihet 

Utvecklingsmöjligheter 

Storlek på företag 

Företagets värderingar 

kundkontakt 

Annat... 

 

 

7. Vilka av dessa yrkesroller tror du att du kommer att söka dig till direkt efter examen? 

Välj ett eller flera alternativ. 

 

Produktionsledare 

Virkesköpare 

Skogskonsulent  

Distriktsansvarig 

Planerare 

Skogsinspektör 

Verksamhetsutvecklare 

Handläggare 

Forskare 

Projektledare 
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8. Vilket av dessa jobb skulle du helst vilja ha efter examen? Välj ett alternativ 

Produktionsledare 

Skogskonsulent 

Virkesköpare 

Distriktsansvarig 

Planerare 

Skogsinspektör 

Verksamhetsutvecklare 

Handläggare 

Forskare 

Projektledare 

 

9. Om du blickar 10 år framåt i tiden; inom vilket av dessa yrken skulle du kunna se dig 

själv? 

Välj ett alternativ. 

 

Produktionsledare 

Virkesköpare 

Skogskonsulent  

Distriktsansvarig 

Planerare 

Skogsinspektör 

Verksamhetsutvecklare 

Handläggare 

Forskare 

Projektledare 

 

 

 

 

10. Tack för ditt deltagande i studien! 

 

Skulle du även kunna tänka dig att ställa upp på en mer fördjupad intervju, inom detta ämne, 

vid ett senare tillfälle? 

 

Ja, här kommer min kontaktinformation! 

Nej, tack! 
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8.5 BILAGA 5, Informationsblad etiska aspekter 

 

 

Intervjuinformation etiska aspekter 

 

Tack för att du har valt att delta i denna studie! 

Estimerad tidsåtgång för denna intervju ligger någonstans mellan 30-60 minuter. 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra attityder gällande en/flera yrkesroller inom 

skogsbranschen. 

 

Denna studie kommer att följa nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet.  

Det innebär att Du i denna studie kommer att vara anonym genom hela processen, det som 

samlas in kommer endast att användas i denna studie för att besvara studiens frågeställning. 

Du har rätt att välja att hoppa över någon fråga du inte känner dig bekväm med och kan när 

som helst välja att avbryta intervjun.  

 

Vad som är av vikt för dig som intervjuad att veta om är även att allt som tas upp under 

intervjun kommer att avidentifieras innan studiens insamlade material sammanställs, och har 

som syfte att det färdiga arbetet inte ska kunna kopplas till dig som person vid studiens 

färdigställande. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt under hela processens 

gång. 

 

Tack för att du har valt att medverka i studien! 

 

Mvh, 

 

Susanna Larsson & Emma Lenberg 

Personalvetarstudenter 

Södertörns Högskola 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


