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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnor som spelar ishockey. Att undersöka detta 

har sin grund i ett intresse för genus och jämställdhet och är relevant med anledning av att 

ishockey är en normativt manlig sport. Studien bidrar till den sociologiska forskningen om 

genus genom att beskriva innebörden av att vara kvinna och spela ishockey samt bristen på 

jämställdhet inom sporten. Den forskningsansats som tillämpats i studien är grundad teori. 

Datainsamlingen har skett i två olika damishockeylag. Sammanlagt har fyra observationer, 

inklusive informella intervjuer, två individuella intervjuer, en parintervju samt en 

fokusgruppsintervju genomförts. Studien har resulterat i en grundad teori som visar att de 

kvinnliga ishockeyspelarnas huvudangelägenhet är damishockeyn har inte samma 

förutsättningar som herrishockeyn. Det sätt varpå den hanteras är genom kärnkategorin 

ambivalent satsning. Den grundade teorin består även av nio övriga kategorier som förklarar 

kärnkategorin. Dessa kategorier är personlig utmaning, social gemenskap, önskan om 

jämställdhet, för få kvinnor spelar ishockey, otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, 

andra ansvarsområden är ett måste, ständigt jagande efter pengar och ishockey är inte för 

kvinnor?. Resultatet analyseras utifrån Hirdmans teori om genussystemet och Connells teori 

om genus som struktur av social praktik.  
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Introduktion 
Inledning 
Denna studie grundar sig framför allt i ett intresse för genus, vilket syftar på en social process 

där olika egenskaper tillskrivs män och kvinnor (Hirdman & Manns, u.å.). Det syftar alltså på 

socialt inlärda skillnader mellan dem, till skillnad från kön, som förklarar detsamma utifrån 

biologin. I dagens samhälle skapar ämnet mer eller mindre heta diskussioner och debatter, 

vilka tar plats i bland annat tv, böcker, nyhets- och sociala medier. De handlar om hur män 

och kvinnor är och bör vara. Här kan en skillnad ses gällande de uppfattningar som finns om 

män och kvinnor. Den ena uppfattningen är att män av biologin är starka, kraftfulla, orädda 

och fysiska, till skillnad från kvinnor, vilka som en motsats ses som svaga, försiktiga och 

emotionella. Dessa egenskaper går att se utgör en norm i samhället om manlighet och 

kvinnlighet. Den andra uppfattningen säger att män och kvinnor är och bör vara lika samt att 

skillnaderna som nyss beskrevs inte finns i grund och botten, utan är socialt skapade. Normen 

om att män i motsats till kvinnor är hårda ses alltså utifrån det sistnämnda perspektivet vara 

ogrundad och felaktig.  

Utifrån genus blir det angeläget att studera sportvärlden. Detta eftersom den historiskt sett 

varit en manlig domän. Detta kan illustreras av de olympiska spelens historia. När spelen 

började år 1896 var endast män tillåtna att delta i de sporter som hölls, vilka var fäktning, 

skytte, simning, gymnastik, tennis, cykel, brottning, tyngdlyftning, segling och rodd. Fyra år 

senare när spelen anordnades för andra gången fick även kvinnor delta, men endast i segling, 

tennis och golf (Karlsson & Widlund, u.å.). En förändring kan ses i och med att antalet 

kvinnliga utövare av sport har ökat allt mer. Trots det är denna domän fortfarande manlig 

eftersom det ändå finns fler manliga än kvinnliga utövare och män ses ha en mer naturlig plats 

än kvinnor i stora sporter såsom fotboll, basket och ishockey.  

Ishockey är ett bra exempel på en sport som i hög grad varit och fortfarande är en manlig 

domän. Det kan ses genom sportens historia. Enligt kanadensiska idrottshistoriker spelades 

ishockey första gången år 1855 i Kanada och har varit en del av de olympiska spelen sedan år 

1920. Det var dock inte förrän år 1998 som damlag inkluderades i dessa spel. Till Sverige 

kom ishockeyn år 1919 och några år senare infördes en allsvensk serie för herrar. På 

damsidan skapades en allsvensk serie först år 2007 (Stark & Andrén-Sandberg, u.å.). Detta 

innebär att ishockeyn på damsidan i båda fallen låg efter herrarna i utvecklingen med cirka 80 

år. Att ishockey fortfarande idag är en manlig domän synliggörs i att antalet kvinnor som är 

aktiva inom sporten procentuellt sett är mycket få i förhållande till antalet män som aktivt 

utövar den. Av de cirka 70 000 licensierade spelare och domare som finns i Sverige är cirka 

5500 av dem kvinnor (Feltenmark, 2018). Det innebär en siffra på 7,8 procent. Dessa exempel 

visar på att kvinnor utgör en form av minoritet inom ishockeyn.  

Utöver de siffror som redovisats kan det faktum att ishockey är ett manligt område gestaltas 

av att sporten stämmer överens med uppfattningen om män och kvinnor som olika. Denna 

säger som vi diskuterat ovan att män är starka, kraftfulla, orädda och fysiska, vilket även 

utgör den samhälleliga normen om hur en man bör vara. Eftersom ishockey har liknande drag, 

genom att bestå av hårt spel och närkamp, passar den in i den samhälleliga normen. Eftersom 

kvinnlighet enligt samma norm utgör en motsats till vad manlighet är blir denna inte heller 

förenlig med ishockeyns natur. På grund av dessa skillnader blir intressant om, och i så fall 

hur, ishockeyutövandet och upplevelsen av det skiljer sig mellan män och kvinnor som utövar 

sporten. Utifrån detta går det också ställa sig frågande till vilken betydelse kön och genus har 

inom ishockeyn. Ett svar på den frågan kan även tänkas berätta något om hur jämställd 
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sporten är. Hellum (2015:112) förklarar jämställdhet som att de rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter som män och kvinnor har är samma. Som tidigare nämnts utgör kvinnorna en 

minoritet inom ishockeyn och en kategori människor som enligt den rådande samhällnormen 

kolliderar med sportens natur, som är hård och fysisk. Därför blir det särskilt intressant att i 

denna studie fokusera på de kvinnliga ishockeyspelarna. 

Den kunskap studien kan bidra med angår hur det är att vara kvinna i en manlig domän såsom 

ishockeyn. Det är som sagt även möjligt att studien ger insikt i hur jämställdheten ser ut inom 

sporten. Kunskapen skulle i sin tur kunna leda till att synen på ishockey förändras, något som 

eventuellt möjliggör nya sätt för kvinnor att utöva sporten, som annars ses som manlig. I ett 

större perspektiv är det även tänkbart att nya handlingsmöjligheter öppnas upp på samma sätt 

i andra sporter och områden i livet. Som framgår av den tidigare forskningen längre ner är 

kvinnliga ishockeyspelare också ett relativt outforskat område. I Sverige har ingen studie gjort 

på detta och i övriga världen är det väldigt få studier som genomförts. Däri ligger studiens 

relevans. 

Det är utifrån det just nämnda perspektivet där män och kvinnor ses som likadana i grunden 

som jämställdheten blir intressant. Detta eftersom genusperspektivet står för att det ska finnas 

jämställdhet. Jämställdheten syns i genusperspektivet genom att synen på att könen bör vara 

lika även innebär att de bör ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka kvinnor som spelar ishockey. Syftet är därmed väldigt 

brett och öppet, samtidigt som ett visst fokus finns i form av ishockey utifrån ett kvinnligt 

perspektiv. Vi använder oss av grundad teori som metod. Denna kommer förklaras mer 

ingående nedan i metodavsnittet. Viktigt att nämna nu är dock att grundad teori inte tillämpar 

en förutbestämd och specifik forskningsfråga. Detta för att inte styra forskaren och studien i 

en viss teoretisk riktning eftersom det förhindrar det som är viktigt för intresseområdet att 

framträda (Holton & Walsh, 2017:47). Istället inleds studien med ett generellt men ändå 

tydligt intresseområde (ibid:68-69, 140), vilket är kvinnor som spelar ishockey. Som nämndes 

ovan har vi ställt oss frågande till vilken betydelse kön och genus har inom sporten och 

därigenom hur jämställd sporten är. 

Tidigare forskning 
Vid sökningen efter tidigare forskning användes databasen Sociological abstracts. Där söktes 

efter referentgranskade vetenskapliga artiklar, med hjälp av olika kombinationer av sökord. 

Ordkombinationerna var ”women and ice hockey”, ”gender and ice hockey”, ”women and 

hockey” och ”gender and sport”. Dessa kombinationer gav mellan cirka 30 och 2600 träffar. 

Av dem lästes cirka 150 abstracts, varav 25 av dem valdes ut och lästes i sin helhet. 

Anledningen till valet var att de artiklarna var av så stor relevans för vårt forskningsområde, 

alltså kvinnor som spelar ishockey, att de kvalificerade sig för vidare granskning. De tio av 

dem som fortfarande ansågs vara relevanta har nu sammanfattats i en tematisering, vilken 

följer nedan. De teman som identifierats är femininitet som oförenlig med normativt manliga 

egenskaper, marginalisering av kvinnor, inverkan av kulturella könsförväntningar samt 

acceptans och reproducering av könsstrukturer.     

Gemensamt för de artiklar som innefattats i den tidigare forskningen är att de inte enbart 

angår kvinnor som själva utövar ishockey, utan även kvinnor som befinner sig runt omkring 

sporten. Dessa kvinnor utgörs till exempel av praktikanter och supportrar. Även kvinnor som 

utövar andra sporter omtalas. Anledningen till detta lite bredare fokus är att utbudet av 

tidigare forskning inte erbjudit fler artiklar som innefattat endast de kvinnor som själva utövar 
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ishockey. Att alla artiklar ändå inkluderats och ses som relevanta beror på att de alla berättar 

något om kvinnlighet i relation till sporter som enligt normen är maskulina.  

Femininitet som oförenlig med normativt manliga egenskaper 
Det första temat handlar om att det finns en motsättning mellan att vara feminin och att 

uppvisa andra egenskaper eller beteenden som inte ses som typiskt kvinnliga. Dessa 

egenskaper angår att vara aggressiv, professionell, eller en äkta sportfantast. Kvinnor i 

sportsammanhang beskrivs både ha svårigheter att ses som och uttrycka sig som feminina 

samtidigt som de också visar prov på dess motsatser.  

Theberge (2003) har undersökt aggressivitet inom ishockey. Hon har undersökt erfarenheter 

hos 24 kvinnor, mellan 14 och 18 år, som deltagit i ishockeylägrer i Kanada. Den metod hon 

beskriver att hon använt för att på djupet utforska deras verklighet är semistrukturerade 

intervjuer. Det som tydligast framkommer när tjejerna i studien ombes beskriva sitt 

hockeyspelande är att det är aggressivt. Med ett aggressivt spel syftar de på orädda och 

kraftfulla fysiska handlingar, vilka används för att övermanna motståndare eller få kontroll 

över pucken. Detta aggressiva spel ställer Theberge emot den traditionella femininiteten, 

vilken innebär en osäkerhet och tveksamhet. Genom att kvinnorna på ett aggressivt sätt spelar 

hockey kan de därigenom ses hamna i en konflikt mellan aggressiviteten och femininiteten.  

DiCarlo (2016) är en annan forskare som skriver om femininiteten i förhållande till 

aggressivitet inom ishockey. Hon har utfört semistrukturerade djupintervjuer för att undersöka 

kanadensiska kvinnors levda erfarenheter. De kvinnor som DiCarlo intervjuat beskrivs vara 

sju till antalet, mellan 18 och 25 år samt ha spelat i manliga ishockeylag. Analysen av 

datamaterialet har gjorts utifrån grundad teori. DiCarlo förklarar att kvinnorna i studien 

beskriver sig själva som pojkflickor. Detta menar DiCarlo att de gör för att legitimera sitt 

utövande av sporten eftersom den hör ihop med aggressivitet, vilken i sin tur inte är förenlig 

med kvinnlighet. Att den inte stämmer överens med kvinnlighet beror på att det finns en idé i 

samhället om att kvinnor är svaga, vilket utgör en motsats till ett aggressivt beteende. Att 

definiera sig själva som pojkflickor beskriver DiCarlo ger kvinnorna en ursäkt till att vara 

aggressiva. 

Vidare, gällande femininiteten i förhållande till professionalitet, skriver Walk (1999) om 

detta. Han har genomfört både gruppintervjuer och individuella intervjuer med kvinnor som 

arbetar som tränare för olika sporter på ett universitet i USA. Deltagarna bestod av nio 

kvinnor och intervjuernas fokus låg på deras erfarenheter av att praktisera för att bli tränare 

och interaktionerna som då skedde med manliga idrottare. Studiens resultat innehåller att 

kvinnorna beskrev sig behöva välja mellan att bete sig på antingen ett så kallat feminint sätt, 

att inta en roll som exempelvis syster eller mamma, eller på ett neutralt och professionellt vis. 

Dessa stod som motsatser och var inte möjliga att förena. Oavsett vilken av dem de valde 

innebar det nackdelar för dem. Valdes den feminina rollen legitimeras sexualiseringen av 

dem, och valdes den andra rollen sågs de inte längre som feminina och blev därför en 

outsider.  

Inom temat femininitet som oförenlig med normativt manliga egenskaper återfinns till sist 

Crawford och Goslings (2004) studie. De har dels varit deltagande observatörer vid 

ishockeymatcher i både USA och Storbritannien under en period på tre år, dels intervjuat 37 

ishockeysupportrar, varav 18 av dem var kvinnor och 19 av dem var män. Männen som 

intervjuades i studien beskrivs förklara att de såg de yngre kvinnliga supportrarna som att de 

inte var äkta eller legitima ishockeyfans. Istället ansåg de att kvinnorna var larviga och 

okunniga tjejer som inte visar engagemang för sitt lag. Studiens resultat visar också en annan 
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åsikt som uppenbarades hos männen, vilken är att de unga kvinnorna skulle närvara vid 

matcherna endast av sexuella skäl i form av att tråna efter ishockeyspelarna. Av denna 

anledning kallar männen de unga kvinnliga fansen för ”puck bunnies” vilket motsvarar 

groupies, fast inom ishockeyn. Studien visar samtidigt att detta är en myt, i och med att det 

visar sig att de kvinnliga supportrarna inte är mindre kunniga eller engagerade i sporten än de 

manliga. Detta baserar Crawford och Gosling på kvinnornas och männens beskrivningar av 

sitt engagemang, sin kunskap och närvaro vid matcher. Att kvinnorna inte ses som äkta 

ishockeyfans av männen, trots att de enligt Crawford och Gosling är det, tyder på att det finns 

en tanke om att kvinnlighet inte går hand i hand med att vara en äkta sportfantast. Det utgör 

därmed en motsättning till femininitet.   

Marginalisering av kvinnor  
Detta tema berör att kvinnor inte hörs, prioriteras, har makt eller företräde i jämförelse med 

män. Istället exkluderas de och ses som outsiders i sportsammanhang. Detta är vad som 

menas med att kvinnor marginaliseras.  

Adams och Leavitt (2016) är de första som kan beskrivas inom temat marginalisering av 

kvinnor. De har utfört semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga och fem manliga 

ishockeytränare eller administratörer i syfte att belysa en kanadensisk hockeyklubbs sociala 

ojämlikheter på strukturell nivå. Resultatet visar att tjejerna i klubben har svårare att göra sin 

röst hörd än killarna. Detta grundar författarna på att det, enligt vad de själva anger, endast är 

en person som är anställd i klubben som företräder tjejerna, i motsats till killarna som har en 

representant per åldersgrupp. Resultatet innehåller också beskrivningar från 

intervjupersonerna, vilka säger att tjejerna är de första som får ändra sina träningstider i de 

fall som schemat måste läggas om. Intervjupersonerna har även återgett att tjejerna prioriteras 

sist när det gäller tillgång till istider, vilket sägs göra det svårare för dem att träna och 

utvecklas.  

Den andra studien som befinner sig inom temat marginalisering av kvinnor är Pelaks (2002), 

vilken pågick under sex år och samlade in olika sorters kvalitativa data från en ishockeyklubb 

i USA bestående av damer på ett universitet. Huvuddelen av data utgörs av deltagande 

observationer. Resterande delen består av dokument (som brev, spelprogram, elektroniska 

webbsidor och nyhetsbrev) från ishockeyklubbens olika avdelningar samt semistrukturerade 

intervjuer med medlemmar och administratörer. Studien visar att kvinnornas utveckling av en 

kollektiv identitet sägs ha skapat en positiv förändring och expansion av deras 

ishockeyverksamhet på universitetet. Marginaliseringen av kvinnorna är här verksam genom 

att det är den som gav upphov till den kollektiva identiteten. Marginaliseringen syns i form av 

att gränser skapades mellan damklubben och andra grupper inom universitetet, i form av 

sociala, fysiska och psykologiska strukturer, och uppkom på grund av motstånd från personer 

utanför laget. Hur den kunde ha en sådan avgörande effekt menar forskaren var för att den 

skapade en medvetenhet av orättvisorna som damerna fick möta. Ett exempel på en fysisk 

gräns var omklädningsrummen, vilka kvinnorna inte alls hade tillgång till eftersom de var 

reserverade för männen. Som exempel på det sociala och psykologiska gränsskapandet var 

kvinnornas interaktioner med administratörer och klubbens ledare. Kvinnorna beskrev sig 

uppfatta administratörernas och ledarnas beteende som fientligt och oförskämt.  

Litchfield (2015) är forskaren bakom den tredje studien som hör hemma i temat 

marginalisering av kvinnor. Deltagarna i hennes studie består av 21 kvinnor som spelar 

landhockey i tre olika klubbar i Australien. Semistrukturerade intervjuer och observationer 

användes som grund för studien. Författaren kommer i studien fram till att det finns skillnader 

mellan klubbarna kvinnorna spelar i. Skillnaderna mellan klubbarna förklaras av kvinnorna i 
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studien vara att de två första klubbarna prioriterar männen framför kvinnorna. Detta sker på 

olika sätt. Till exempel beskriver de kvinnliga spelarna i de två klubbarna att enbart män sitter 

på de högre positionerna i klubbarnas kommittéer, trots att lika många kvinnor och män var 

medlemmar i klubben. Följden av det säger kvinnorna är att det är svårt för dem att värderas 

likvärdigt som männen. Ett annat exempel är att Litchfield observerade att kvinnorna, i 

motsats till männen, fick vad hon kallar obekväma träningstider, vilka var antingen för tidiga 

eller sena i förhållande till arbete och familj. Att kvinnorna inte representeras i kommittéerna 

och därmed inte värderas likvärdigt, men även tilldelades de sämre träningstiderna är det sätt 

varpå kvinnorna här marginaliseras. Detta eftersom de i och med det utestängs från de 

möjligheter som männen har. 

De två sista studierna inom detta tema har redan introducerats ovan, vilka gjorts av Walk 

(1999) och Crawford och Gosling (2004). I Walks (1999) studie syns marginaliseringen 

genom att de kvinnor som arbetar som tränare på ett universitet återger att de under den tid då 

de var praktikanter exkluderades från vissa sporter och aktiviteter och mötte en fientlighet 

från tränare och spelare. Ett exempel på det förstnämnda är att de inte fick delta vid sporter 

med den högsta statusen vid universitet, som ishockey, och enbart fick befinna sig i 

omklädningsrummet och inte inne i träningshallen vid basketträningarna. Marginaliseringen 

av de kvinnliga ishockeysupportrarna i Crawford och Goslings (2004) studie tar sig i uttryck i 

form av att männen som intervjuas i studien förklarar att de inte vill ha kvinnor med i gruppen 

som utgörs av de mest hängivna supportrarna. De stängs därför ute. Männen rättfärdigade 

utestängningen av kvinnorna med motiveringen att de inkräktade på deras gemenskap.  

Inverkan av kulturella könsförväntningar 
Inom temat kulturella könsförväntningar återfinns uppfattningar på de olika könen, vilka 

skiljer sig. Männen ses som normen inom sportvärlden, medan kvinnor både har en lägre 

position och ses utifrån stereotypiskt kvinnliga egenskaper och roller. Temat innehåller också 

att kulturen påverkar utövandet av ishockey, vilket är det första som behandlas inom detta 

tema. 

Auster (2008) har genomfört en studie där kvinnor från flera generationer, och som har spelat 

ishockey på ett universitet i USA, deltagit. Data samlades in med hjälp av enkäter, av vilka 85 

av 176 kvinnor svarade på. Deltagarna delades upp i tre kohorter, kallade tidiga, mitten och 

senaste baserat på när de tog examen; den första år 1974-1983, den andra år 1984-1999 och 

den tredje år 2000-2009. Resultatet visade att 96.6 procent av kvinnorna i tidiga började spela 

ishockey på universitetet och 3.4 procent började spela när de var åtta år eller yngre. Bland 

kvinnorna i senaste började alla spela innan de började på universitetet. 52.9 procent var åtta 

år eller yngre när utövandet startade. Detta innebär att kvinnorna i de senare kohorten började 

spela vid tidigare ålder. Resultatet visar även att kvinnorna i större utsträckning förklarade att 

familjen var en viktig faktor till att de började spela, medan vänner var viktigare för de i den 

tidigare kohorten. Eftersom ishockey ses som en manlig sport innebär ett påbörjat utövande 

av sporten att könsförväntningar överskrids, vilket också kräver en viss social miljö. Auster 

förklarar att vänner utgör den sociala miljö som gör att detta överskridande är lättare och att 

utövandet av ishockey därmed börjar tidigare. Även en kultur som stödjer utövandet av 

ishockey sägs bidra till detsamma. Detta beskrivs vara förklaringen till kohortens olika 

resultat. Det här visar att kulturella könsförväntningar är med och påverkar kvinnor i 

förhållande till ishockey.  

Vidare har Poniatowski och Hardin (2012) gjort en tematisk textanalys av kommentatorers 

kommentarer under 2010 års olympiska hockeyspel, både på dam och herrsidan. Sammanlagt 

12 matcher analyserades, där fem matcher spelades av kvinnor och sju av män. De lag som 
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kommenterades tillhörde USA och Kanada. Resultatet för studien visar att både manliga och 

kvinnliga förebilder framställdes för kvinnorna. Detta till skillnad från männen som inte sades 

ha några förebilder. En annan del av resultatet förklarar att kvinnornas prestationer jämfördes 

med män i 93.3 procent av fallen, medan endast en man jämfördes med en annan man vid ett 

tillfälle. Det visar att män utgör en standard, vilket beskrivs som ett problem eftersom kvinnor 

inte kan leva upp till den. Att kvinnor sägs ha manliga förebilder och att de jämförs med det 

motsatta könet, medan det omvända förhållandet inte råder för männen, tyder på att det finns 

kulturella könsförväntningar där männen utgör en norm och måttstock inom sporten.  

Även Jones, Murrell och Jackson (1999) visar hur kvinnor jämförs med män. De har 

analyserat tidningen Sports Illustrated och 13 nyhetstidningar; sex stycken från 1996 och sju 

från 1998. Totalt 67 artiklar innefattades, vilka innehöll beskrivningar av amerikanska 

guldmedaljörers prestationer i olika sporter inklusive ishockey. Studiens resultat beskriver att 

när kvinnorna spelade vad som anses vara manliga sporter jämfördes dem i högre grad med 

män, jämfört med när de spelade normativt kvinnliga eller neutrala sporter. Resultatet visade 

också att kvinnorna fick fler kommentarer gällande deras prestation när de spelade kvinnliga 

och neutrala sporter. När de istället spelade en manlig sport fick dem i motsats fler 

kommentarer som inte var relevanta för uppgiften. När kvinnorna spelade normativt kvinnliga 

sporter fick de också fler kommentarer gällande kvinnliga stereotyper. De slutsatser som 

forskarna drar är att jämförelserna som görs för kvinnorna speglar traditionella uppfattningar 

kring kön där män på ett mer naturligt sätt hör hemma inom sporten. Detta ser vi också gäller 

de just nämnda kommentarerna om prestation och stereotyper eftersom det går att se ett 

mönster där en tydlig skillnad finns mellan hur män och kvinnor omtalas i förhållande till 

olika sporter. Dessa traditionella uppfattningar kring kön motsvarar vad vi i detta avsnitt 

kallar kulturella könsförväntningar.  

Ytterligare studier, vilka vi redan nämnt, visar att kulturella könsförväntningar finns. DiCarlo 

(2016) beskriver att kvinnorna i hennes studie i sitt tal konstruerar sig själva i motsats till de 

kvinnliga homosexuella spelarna, vilka de beskriver är manliga och bättre spelare. Allt detta 

menar DiCarlo tyder på att det finns en koppling mellan att vara man och att vara duktig, och 

därmed även att manlighet är förknippat med en högre status. Denna syn på att männen är 

duktigare ser vi som en kulturell könsförväntning. Ett annat exempel på en sådan ser vi i 

Walks (1999) studie, men också i Crawford och Goslings (2004) studie. I Båda dessa studier 

har setts att kvinnor i sportsammanhang benämns och ses inneha endast sådana roller som är 

stereotypiska och hör till en patriarkal struktur, som mamma, fru och syster. Detta trots att de 

även har andra roller. Eftersom kvinnorna kopplas ihop med de normativt kvinnliga rollerna 

och inte andra, finns kulturella könsförväntningar även i dessa fall. 

Acceptans och reproducering av könsstrukturer  
I det här temat innefattas artiklar som berör att könsstrukturer accepteras och reproduceras. 

Med könsstrukturer avses socialt skapade skillnader mellan könen och olika förväntningar på 

dem, som att kvinnor är svaga. Även ett undantag beskrivs, vilket utgörs av ett motstånd till 

könsstrukturerna. Alla de studier som redogörs för under detta avsnitt har redan presenterats 

mer utförligt ovan. Därför kommer de i det följande att endast beskrivas kortfattat.  

DiCarlo (2016), som nämnts tidigare, förklarar att det finns en syn på kvinnor som svaga. Hon 

visar att de sju kvinnorna som hon intervjuat i sin studie accepterade den synen istället för att 

stå emot den. Detta gjorde de genom att inte uttrycka sin åsikt när deras manliga lagkamrater 

behandlade dem annorlunda. De uttryckte inte heller sin åsikt när männen antog att de skulle 

vara ömtåliga, lätt skadas och i behov av skydd. Kvinnorna förkroppsligade förväntningarna 

istället för att utmana dem. Detta trots att de egentligen var aktiva och starka idrottskvinnor.  
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Nästa forskare, Adams och Leavitt (2016), menar också att könsskillnader reproduceras. De 

förklarar, som tidigare nämnts, att de kvinnliga ishockeytränare och administratörer som de 

intervjuat berättat att tjejerna saknar en röst och inte blir företrädda i lika stor utsträckning 

som killarna. Genom fortlevandet av avsaknaden av en röst reproduceras den också. En annan 

förklaring till reproduceringen är enligt Adams och Leavitt att det inte finns lika många 

kvinnor som väljer att bli domare, vilket också speglar de rådande könsstrukturerna. Ett 

sådant val beskrivs vara socialt där det är vanligare att pappor ställer upp som tränare än att 

mammor gör det. Detta val utgör, parallellt med dess spegling av könsstrukturerna, en 

reproducering av detsamma.  

Också Pelak (2002) som gjort observationer och intervjuer på ett universitet visar i sin studie 

att skillnader mellan män och kvinnor reproduceras. Detta tar sin utgångspunkt i att kvinnorna 

tar avstånd från herrarnas aggressiva och våldsamma spel. Istället framställer de 

damishockeyn som annorlunda. De har finess och ett rent spel, till skillnad från herrarna som 

spelar ett fult spel och slåss. Genom avståndstagandet från den typen av spel som herrarna 

utövar lever damishockeyn vidare som ett alternativ till herrishockeyn, vilken framställs som 

den riktiga ishockeyn. Genom att fortsätta göra skillnad på dam- och herrishockey och 

framställa den senare som standard ser vi att kvinnorna reproducerar könsstrukturerna.  

Det undantag vi ser i detta tema utgörs av att kvinnorna i Pelaks (2002) studie motsätter sig 

ojämlika förutsättningar. Det fanns en brist på tillgång till istider, vilket endast gällde för 

kvinnorna och inte männen. Denna orättvisa protesterade de emot på så sätt att de, både i 

person och skriftligen, framförde sina klagomål till administrationen.   

Sammanfattning 
Den tidigare forskningen visar för det första på femininitet som oförenlig med normativt 

manliga egenskaper. Kring detta visar det sig att det är svårt att kombinera femininitet med att 

spela ishockey, vara professionell och att vara en äkta sportfantast. För det andra finns en 

marginalisering av kvinnor i sportsammanhang, vilket angår värderingen, prioriteringen och 

behandlingen av dem i förhållande till män. Vidare visar temat inverkan av kulturella 

könsförväntningar att kvinnor behöver överskrida och på olika sätt påverkas av 

könsförväntningar samt kommenteras på ett annat sätt än män. Till sist visas en acceptans och 

reproducering av könsstrukturer inom sporten, genom att kvinnor inte säger ifrån, är 

underrepresenterade och framställer damishockeyn som annorlunda. Ett undantag från 

acceptansen och reproduceringen finns dock i den tidigare forskningen i form av kvinnor som 

protesterat mot en brist på istider. 

 

Metodologiskt går tre skillnader mellan den tidigare forskningen och vår studie att urskilja. 

Den första är att den tidigare forskningen genomförts i fyra länder: USA, Kanada, 

Storbritannien och Australien. Majoriteten av den har gjorts i de två förstnämnda. I och med 

detta fåtal länder är den tidigare forskningen begränsad till endast en viss del av världen. 

Eftersom vår studie görs i Sverige och detta skiljer sig från den tidigare forskningen, bidrar 

vår studie till att belysa vilken innebörd damishockeyn har i en annan tidigare outforskad del 

av världen gällande detta område. Den andra skillnaden är att vi använder grundad teori 

genom hela forskningsprocessen. Detta till skillnad från den tidigare forskningen, där ingen 

strukturerad forskningsansats tillämpats genomgående. Istället anger de endast att 

datamaterialet bestått av intervjuer, observationer och texter. Den sista skillnaden angår vilka 

personer som undersökts. I den tidigare forskningen finns en stor variation eftersom 

deltagarna varit av olika slag, i form av spelare, fans, tränare och administratörer. Endast fyra 

av tio artiklar har intresserat sig för kvinnor som själva spelat ishockey. En slutsats av detta är 
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att det inte finns särskilt mycket forskning som berör både ishockey och upplevelsen hos de 

kvinnor som utövar den. Det finns därför fortfarande en kunskapslucka att fylla. Det är på 

detta sätt vår studie bidrar till forskningsområdet. 

Metod 
I detta metodavsnitt följer en teoretisk redogörelse för den metod som denna studie använt sig 

av. Hur metoden tillämpats i praktiken återfinns i nästa avsnitt, vilket benämns genomförande. 

Den teoretiska beskrivningen kommer innefatta både en motivering till den valda metoden, 

vilket är grundad teori, och en mer utförlig redogörelse för densamma.   

Valet av metod grundas i en vilja att öppet undersöka kvinnor som spelar ishockey och få reda 

på vad som är betydelsefullt för dem gällande att vara en kvinnlig ishockeyspelare. Vi ville 

inte belastas med den begränsning som en forskningsfråga innebär. Denna begränsning består 

av att forskningsfrågan medför att endast det den frågar efter undersöks och ges svar på. 

Risken med detta är att forskaren missar potentiellt viktiga data. För att åstadkomma att 

studien präglas av öppenhet lutar den sig på grundad teori som metod eftersom den tillåter 

forskaren att inneha just denna öppenhet (Holton & Walsh, 2017:30), vilket kommer 

redogöras för mer under rubriken emergens. 

Grundad teori 
Termen grundad teori syftar både på själva metoden som används i forskningsprocessen och 

dess slutresultat. Med slutresultat avses en teori som är empiriskt grundad i data (Holton & 

Walsh, 2017:10). Denna kommer fortsättningsvis benämnas “grundad teori”, medan metoden 

kommer omtalas som “GT”. Innan redogörelsen för GT som metod följer kan ett klargörande 

vara bra att göra av målet med GT, och därmed även vad själva innehållet i den grundade 

teorin ska bestå av. Meningen är att få fram en huvudangelägenhet, vilken motsvarar ett 

problem som människors fokus och handlingar cirkulerar mycket kring, men också en 

kärnkategori. En kärnkategori förklarar hur huvudangelägenheten hanteras (ibid:76, 88).  

Det finns tre viktiga delar som GT grundar sig på. Dessa är emergens, den ständigt 

jämförande analysmetoden och teoretiskt urval (Holton & Walsh, 2017: 29–30). Dessa 

kommer vi redogöra för härnäst. Inom dem kommer andra beståndsdelar av GT beskrivas. 

Därefter följer beskrivningar av teoretiskt urval, fältanteckningar, datas intention samt tidigare 

forskning och teori.  

Emergens 
Emergens syftar till att forskaren ska vara öppen och utforskande när den träder in på 

forskningsfältet för att en teori om det som undersöks ska ha möjlighet att framträda. Det 

innebär att forskaren inte utgår från någon litteratur eller redan existerande teori då studien tar 

sin början. Forskaren grundar inte heller studien på en tydligt formulerad forskningsfråga 

(Holton & Walsh, 2017:30). Anledningen till detta tillvägagångssätt är att teorin som 

framträder ska visa vad det är som verkligen sker och vad som är viktigt för de individer som 

studien fokuserar på (ibid:47). Det är dock vanligt att ha förutfattade meningar som kan 

påverka förmågan att se vad som verkligen finns inom det område som undersöks. Det är 

därför viktigt att göra sitt bästa för att bortse ifrån dem. Att inte utgå ifrån alla olika sorters 

begreppsliga idéer som just nämnts är en del av den så kallade teoretiska känsligheten (ibid).  

Teoretisk känslighet är något som byggs upp under tiden forskningen pågår och skapar en 

vishet hos forskaren om datamaterialet. Med vishet menas en förmåga hos forskaren att tolka, 

förklara och beskriva data (Glaser, 1978:2). Den teoretiska känsligheten kan ytterligare 

beskrivas som en egenskap hos forskaren som består av att forskaren ser innebörden som data 
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har (Hartman, 2001:97). Denna skapas under analysarbetet, men underlättar även 

genereringen av teorin. Det sistnämnda eftersom forskaren, tack vare den teoretiska 

känsligheten, har lättare att fokusera sin fortsatta datainsamling på de betydelsefulla sakerna 

och styra undersökningen i lämplig riktning.  

För att en grundad teori ska ha möjlighet att framträda ses allt som data i GT. Detta möjliggör 

att olika typer av data används vilket minskar risken för att informationen som hittas blir 

vinklad utifrån endast ett perspektiv (Holton & Walsh, 2017:31). Vidare är det för 

emergensens skull av stor vikt att resultatet framträder ur data och inte blir tvingat på den. 

(Holton & Walsh, 2017:31). Att tvinga data innebär att forskaren utgår från det den redan vet 

och att öppenheten för data därmed minskar (Glaser, 2010:97). Det kan exempelvis vara att 

utgå från förutfattande meningar eller efter en genomgång av litteraturen använda dess teorier 

för att förklara och tolka data (ibid:99).  

Emergensens betydelse för vår studie tänker vi är att vi har lyckats hålla oss öppna för allt 

som varit av betydelse för de kvinnliga ishockeyspelarna. Detta genom att vi inte på ett 

avsiktligt sätt riktat in oss på en viss typ av data, utan haft ett bredare fokus i form av 

intresseområdet kvinnliga ishockeyspelare. Den teoretiska känsligheten har utgjort ett viktigt 

verktyg för oss, då den bidragit till att vi under studiens gång lärt oss se vad som faktiskt varit 

av betydelse för de kvinnliga ishockeyspelarna och vad som utgjort våra egna idéer. Den 

teoretiska känsligheten har på så sätt bidragit till att den slutgiltiga grundade teorin verkligen 

är baserad på och speglar innebörden av att vara kvinna och spela ishockey.  

Den ständigt jämförande analysmetoden 
Jämförandet tar sin början direkt då forskarens första data samlas in (Glaser, 2010:155). Det 

fortgår sedan genom hela forskningsprocessen (Holton & Walsh, 2017:35). Som grund för 

den ständigt jämförande analysmetoden används en så kallad begrepp-indikatormodell. I 

denna jämförs först indikatorer med varandra. Indikator kallas de ord eller fraser som 

indikerar ett visst fenomen (Hartman, 2001:80). Koder identifieras också. En kod utgör ett 

begrepp som beskriver en viktig relation mellan teori och data. Den visar på vilka 

underliggande mönster som finns i datamaterialet (Glaser, 1978:55). Koderna jämförs sedan 

med indikatorerna och det är då möjligt att se likheter och skillnader i mening i datamaterialet 

(ibid:62). Den ständigt jämförande analysmetoden har tillåtit oss att arbeta metodiskt genom 

att ständigt jämföra vad datamaterialet säger om kvinnliga ishockeyspelare. Genom 

analysmetoden har vi därmed kunnat se vad som är återkommande och därmed viktigt i 

datamaterialet.  

Det finns två viktiga tekniker i den ständigt jämförande analysen. Dessa är kodning och 

memos (Holton & Walsh, 2017:78), vilka båda kommer förklaras mer utförligt nedan.  

Kodning 
Hur kodning sker är genom en läsning av datamaterialet rad för rad samtidigt som varje 

mening sätts en kod på (Glaser, 1978:57). Att läsa rad för rad, kallat närläsning, innebär att 

läsa data noggrant med fokus på att inte förstärka eller tolka dess mening (Glaser, 2010:44). 

Detta säkerställer att ingenting missas, att analysen stämmer väl överens med materialet och 

att den grundade teorin verkligen har en bred empirisk bas (Glaser, 1978:58).   

Kodning sker i tre olika faser där syftet skiljer sig något i var och en av dem. Den första 

benämns den öppna fasen. Syftet med analysen i den är att öppet koda datamaterialet för att få 

fram så många kategorier som möjligt (Glaser, 1978:56). Under den öppna kodningen vill 

forskaren se vad det är som faktiskt händer i de data som samlats in (ibid:57). Bland de 

kategorier som hittas kommer en av dem kunna ses som mer framträdande än de andra på så 
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sätt att den återkommande relaterar till en stor del av de övriga kategorierna. Detta är 

kärnkategorin (Glaser, 2010:46). När en möjlig teori börjar ses och det är möjligt att peka ut 

en kärnkategori är det dags att avsluta den öppna fasen för att fortsätta med den selektiva 

(Glaser, 1978:61). Innan den selektiva fasen kan gås över till ska dock även teoretisk mättnad 

uppnåtts (ibid:47). Teoretisk mättnad innebär att inga nya koder går att hitta i datamaterialet 

(Holton & Walsh, 2017:35).  

I nästa fas, den selektiva fasen, utgör kärnkategorin grunden, kring vilken ett fortsatt urval och 

därefter kodning sker. Det som eftersöks under den selektiva kodningen är allt som relaterar 

till kärnkategorin (Glaser, 1978:61). Detta är en följd av att de kategorier som inte visat sig ha 

en betydelsefull relation till kärnkategorin har tagits bort inför denna fas (Holton & Walsh, 

2017:83–83). Syftet är nu att få fram egenskaper och dimensioner hos kärnkategorin och de 

andra kategorierna som relaterar till denna (ibid:87, Hartman, 2001:41).  

Efter att en mättnad uppnåtts i den selektiva fasen går forskaren vidare till den teoretiska fasen 

vilken också är den sista (Holton & Walsh, 2017:105). I denna fas är målet att klargöra 

relationer mellan kärnkategorin och de övriga kategorierna. Det är genom detta som 

integreringen av den slutliga grundade teorin färdigställs (Holton & Walsh, 2017:86–87). 

Genom att vi läst och kodat allt datamaterial på det ovan nämnda sättet kan vi vara säkra på 

att vi verkligen bearbetat all data ordentligt och inte missat några detaljer. Kodningen har 

dessutom hjälpt oss utveckla vår teoretiska känslighet i och med den noggranna läsningen och 

den nära bekantskapen med data som läsningen skapat.  

Memos 

Memos är minnesanteckningar av forskarens tankar om de koder och deras relationer 

sinsemellan som uppkommer under olika kodningstillfällen. Dessa görs under hela 

forskningsprocessen, från och med den första kodningen. Den viktigaste regeln när det gäller 

memos är att en tanke ska skrivas ned på en gång så fort den uppkommer. Själva innehållet i 

memos kan vara både mycket kortfattat, som en mening, eller längre, i form av några sidor. 

Språket kan också vara av olika standard. Det viktiga är att tankarna verkligen kommer fram. 

Att skriva memos separat från all annan data är fördelaktigt för att sedan lätt kunna sortera 

dem, vilket i sin tur underlättar teorins framväxt. (Glaser, 1978:83–85, 87) 

Memos utgjorde en del av vårt metodologiska tillvägagångssätt och gick i praktiken till på så 

sätt att vi, oavsett om vi kodade eller samlade in data eller annat, skrev ner en tanke när vi fick 

den. Dessa memos var sedan till stor hjälp under kodningsarbetet då de användes för att få 

fram kategorier, egenskaper och relationer samt bekräfta dem.  

Teoretiskt urval 
I GT tillämpas ett teoretiskt urval, vilket innebär att urvalet hela tiden styrs av den 

framväxande teorin (Glaser, 2010:173). Det är den data som samlats in och analyserats som 

guidar detta urval (Glaser, 1978:37-38). Vid studiens start och vid det första urvalet går det 

dock inte att veta exakt vilken data som ska samlas in eftersom ingen redan insamlad och 

analyserad data då finns som urvalet kan grundas på (ibid:37). En viss utgångspunkt finns 

dock även i detta stadie i form av att ett generellt intresseområde utgås från vid forskningens 

början som styr det teoretiska urvalet (Glaser, 2010:111).   
 

Två principer som är viktiga för det teoretiska urvalet är ändamål och relevans. Ändamålet 

säger att det teoretiska urvalet alltid ska göras utifrån den fas som undersökningen befinner 

sig i och vilken data som därmed behövs, i och med att det skiljer sig i de tre olika faserna. I 

den öppna fasen sker urvalet utifrån syftet att så många kategorier som möjligt ska 

framkomma. I den selektiva fasen övergår det istället till att vara att sålla bort kategorier och 
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hitta eller fylla i egenskaperna hos de kvarvarande. Till sist är ändamålet att söka relationer 

mellan kärnkategorin och de övriga kategorierna. Ett nytt urval görs alltså inför varje fas, där 

ett annorlunda fokus intas varje gång beroende på vilken data som i en framåtblick behövs 

näst. Den andra principen relevans innebär att egenskaper och relationer som alla kategorier 

har ska vara betydelsefulla för den framväxande teorin och hur den ser ut i den fas arbetet 

befinner sig i. (Hartman, 2001:70-71) 

 

Det teoretiska urvalets principer har på ett djupgående sätt fått oss att verkligen tänka till och 

rikta in oss på de informanter som har antagits sitta på den bästa informationen för studien 

och den fas vi befunnit oss i. Detta innebär att vi kunnat göra ett urval av kvinnliga 

ishockeyspelare och andra som faktiskt har information om innebörden för dessa 

ishockeyspelare.  

  

Fältanteckningar 
Att skriva fältanteckningar är en viktig del av GT eftersom det hjälper forskaren att hålla 

fokus på vad som faktiskt händer på fältet och begreppsliggöra det medan hen är där (Holton 

& Walsh, 2017:81–82). I fältanteckningarna försöker forskaren fånga det som faktiskt pågår, 

men även de specifika händelser som kan erbjuda begrepp som förklarar 

huvudangelägenheten. Exempel på händelser är berättelser och erfarenheter (ibid:70–71). Hur 

fältanteckningarna ska se ut finns det inga strikta regler för, utan de kan se ut hur som helst. 

Det viktiga är att de utgör påminnelser om händelserna och är tillräckligt detaljerade för att 

vara möjliga att använda sig av i kodningen (ibid:71). Glaser (2010:128) menar att 

fältanteckningar har en stor fördel vid intervjuer jämfört med inspelning av dem. Detta 

eftersom han ser att den senare, även om den mildrar rädslan att inte få fram data, samtidigt 

hämmar kreativiteten och utvecklingen av sin egen kompentens, är tidsödslande samt utgör ett 

redskap för en forskare som inte har tillit till sin förmåga.  

Att skriva fältanteckningar vid varje observation och intervju har inneburit att vi kunnat samla 

in all data som behövts för att kunna utföra en analys och generera en teori. Genom dem har 

vi kunnat fånga sånt som varit relevant för de kvinnliga ishockeyspelarna och därmed fått 

fram en teori som är empiriskt grundad.  

Datas intention 
Data kan ha olika intention, vara av olika typer. Den första är grunddata, vilket är data som 

innehåller en ärlig beskrivning. Den andra är välanpassade data, vilka består av sådant som 

informanterna ser som korrekt eller lämpligt att dela med sig av till forskaren. Den tredje 

typen av data kallas professionellt tolkade data. Den utgörs av data från en tredje part i form 

av experter och fackfolk. Den sista typen är vaga uppgifter, vilka har som syfte att dölja 

något. För att det som verkligen pågår i intresseområdet ska framkomma är det betydelsefullt 

att fundera över vilken intention data har. (Glaser, 2010:28, Holton & Walsh, 2017:60) 

Att ta hänsyn till datas intention har varit en hjälp i form av att det, framför allt i 

urvalsprocessen, har gjort oss uppmärksamma på vilken data vi kunnat förvänta oss att få i 

särskilda sammanhang och anpassa vår metod därefter. Exempelvis har vi försökt välja en 

plats för intervju där informanten känner sig trygg. Detta medför att ärligare data samlas in. 

Tidigare forskning och teori 
Gällande läsning av tidigare forskning avviker GT från det traditionella sättet att genomföra 

den, där den sker innan den första datainsamlingen görs. Istället ska den göras när den 

grundade teorin nästan är färdig. Anledningen till att detta tillvägagångssätt tillämpas är att 

forskaren annars etablerar förbestämda idéer och begrepp som inte är relevanta för 
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intresseområdet, får en minskad förmåga att själv skapa en teori och kan ödsla tid på läsning 

av litteratur som längre fram i teoriskapandet kan visa sig inte vara viktig. Det är därmed 

viktigt för att främja forskarens öppenhet och frihet i studien. (Glaser, 2010:85) 

Det som gäller för den tidigare forskningen är också aktuellt när det kommer till ett teoretiskt 

ramverk. Redan existerande teorier ska inte utgås ifrån vid studiens början, utan kommer in 

när den grundade teorin framträtt. Det är först då som de kan kopplas till och jämföras med 

studiens resultat i syfte att kontextualisera och skapa en bredare förståelse. (Glaser, 1978:38) 

Nu har en redogörelse följt av GT och dess olika beståndsdelar. Som tidigare nämnts kommer 

nästa avsnitt, genomförande, innehålla en beskrivning av vår tillämpning av metoden. 

Genomförande 
Detta avsnitt bestående av vårt genomförande har delats in utifrån GT:s tre olika faser: den 

öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Tre underavsnitt kommer därför att 

följa nedan där faserna, och deras tillhörande urval, datainsamling och analys, innefattas och 

redogörs för i samma kronologiska ordning som de nyss återgavs. 

Den öppna fasen 
Urval  
I den öppna fasen hade vi ingen tidigare insamlad data att basera det inledande urvalet på. Vi 

hade då inte heller en specifik forskningsfråga att utgå från. Istället började vi som sagt 

studien med ett större intresseområde, vilket var kvinnor som spelar ishockey. Utifrån detta 

gjordes ett teoretiskt urval som i enlighet med GT:s anvisningar möjliggjorde att så mycket 

data som möjligt samlades in. Vi valde att göra observationer av kvinnliga ishockeyspelares 

träningstillfällen på is och informella intervjuer med kvinnorna under träningarna. 

Motiveringen till valet är att vi själva, i verkligheten, ville se vad som händer inom ramen för 

vårt intresseområde. Valet gjordes utifrån en tanke om datas intention, där vi ser att en 

närvaro på plats öppnar upp för ärligare data. Vi tänker att kvinnorna påverkas så lite det går 

och är mer avslappnade i en miljö de är vana vid. Därmed finns anledning att tro att deras 

handlingar och ord inte begränsas särskilt mycket vilket innebär ärligare data. Att informella 

intervjuer inkluderades i observationerna beror på att vi inte bara ville veta hur kvinnorna 

agerar, vilket observationerna möjliggjorde, utan även hur de själva tänker kring vårt 

intresseområde. Att kombinera observationer och informella intervjuer kunde därmed ge oss 

mer information än om endast en av dessa använts.  

Varför valet föll på just träningstillfällen istället för matcher var eftersom vi tänkte att de 

förstnämnda skulle innebära fler tillfällen att prata med kvinnorna. Detta då matcher kräver ett 

större fokus på ishockeyspelandet. För att få en mer effektiv datainsamling valde vi därför 

träningstillfällen. Anledningen till att isträningar valdes framför exempelvis löpträningar var 

vårt intresseområde. I detta utgör ishockeyn en central del tillsammans med vårt fokus på 

kvinnor. Om vi inte skulle observera kvinnorna under ett tillfälle där ishockeyn ingår hade 

därmed en viktig aspekt av det vi studerar gått förlorad. Viktiga data hade då inte varit 

tillgängliga. På isträningar får vi alltså den bästa möjligheten att verkligen få reda på hur 

kvinnlighet gestaltas i förhållande till ishockey.  

Processen att välja ut ishockeylag började med att leta reda på föreningar som hade ett lag på 

damsidan. Det gjordes på internet med hjälp av sökmotorn Google där en sökning gjordes på 

”ishockey damlag”. Där hittades flertalet lag vilka antingen hade en egen hemsida eller 

använde den gemensamma hemsidan laget.se där flera lag finns samlade. Via dessa hemsidor 

kunde fler lag hittas med hjälp av en översikt av den serie som lagen spelar i. På grund av 
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ekonomiska och tidsmässiga skäl valde vi att skriva ner alla de lag som befann sig inom högst 

90 minuters avstånd, vilka var elva till antalet. Det var vid den här tidpunkten slutet på 

ishockeysäsongen. För att hinna med datainsamlingen vid ishockeyträningar innan de tog 

uppehåll ville vi komma ut på fältet så snabbt som möjligt. Därför började vi snabbt ta kontakt 

med lag på listan och väldigt fort märkte vi att två av dessa var väldigt entusiastiska och 

dessutom hade möjlighet att kort därefter ta emot oss för observationer och informella 

intervjuer. Vi valde att använda oss av dessa två lag. Anledningen till att vi valde två istället 

för ett är att vi med större säkerhet ville kunna säga att det som sågs inte var unikt för ett lag. 

Att fler än två lag inte valdes berodde på att vi såg att två lag skulle ge oss ett tillräckligt stort 

datamaterial för att kunna genomföra analysen i den första kodningen. 

Sammanlagt fyra observationer med informella intervjuer utfördes i denna fas; två i varje lag. 

Vi började med ett sådant datainsamlingstillfälle och en analys av det. Detta för att så tidigt 

som möjligt få en första bild av intresseområdet och sedan kunna göra ett fortsatt teoretiskt 

urval baserat på denna. Därefter planerades de ytterligare tre tillfällena in då vi kände att två 

observationer i varje lag var lämpligt för att säkerställa att det vi såg och hörde inte var 

avhängigt gruppsammansättningen vid det enskilda tillfället. Dessutom bedömdes det behövas 

så pass många tillfällen för att få en tillräckligt stor mängd datamaterial att analysera i den 

sista analysen i öppna fasen. Vad som valdes att lägga fokus på under de tre återstående 

datainsamlingarna var de informella intervjuerna. Detta med anledning av att det sågs ge mer 

relevant data för vårt intresseområde i form av informanternas upplevelser av att vara kvinna 

och spela ishockey.  

Efter det tredje tillfället upplevdes en mättnad i data. Valet gjordes dock att ändå genomföra 

den sista insamlingen av data med hänsyn till vad som redan bestämts med det aktuella laget. 

Det gjordes också med en tanke om att vi då skulle använda tillfället för att undersöka om 

något intresse fanns hos spelarna av att delta i formella intervjuer i nästa fas. Dessa intervjuer 

diskuteras mer längre ner under den selektiva fasen.  

Datainsamling 
Varje observation pågick i 2-3 timmar i och med att vi ville delta under hela träningstillfällena 

och det var under denna tid som de pågick. I en av observationerna ingick ett spelarmöte med 

laget, vilket vi var med på. Detta var givande eftersom det gav oss ett unikt tillfälle att 

tillägnas information som var av betydelse för kvinnorna och deras ishockeyutövande. 

Observationerna gick till på så sätt att vi anlände till ishockeyhallen då de första spelarna 

kom. Vi närvarade i omklädningsrummet och pratade med spelarna under tiden de förberedde 

sig för träningen. Observationerna och de informella intervjuerna fortsatte sedan under 

spelarnas uppvärmning, vilken skedde på annan plats i form av gym eller en fotbollsplan. När 

de gick över till att träna på isen övergick vi till att prata med tränare, lagledare, materialare, 

föräldrar till spelare och i den mån det fanns tid även med spelarna själva. Efter träningen höll 

vi oss kvar eftersom vi då fick fler möjligheter att tala med spelarna i omklädningsrummet.  

Under tiden vi observerade fördes fältanteckningar. Dessa skrevs individuellt av oss båda för 

att utesluta en påverkan sinsemellan. I fältanteckningarna inkluderades allt som kunde tänkas 

vara aktuellt utifrån vårt intresseområde inklusive både beteenden och ord. Vid samtal med 

informanter delades ansvaret upp mellan oss på så sätt att den ena höll i samtalet och ställde 

frågorna, medan den andra antecknade för att få med så mycket som möjligt. Ansvaret 

skiftade både inom och mellan intervjuer eftersom vi hade olika frågor att ställa. Efter 

observationerna satte vi oss ner för att skriva fullständiga anteckningar. Detta gjordes så 

snabbt som möjligt för att förhindra att något skulle glömmas bort, men också var för sig för 

att undvika att vi påverkade varandras minnesbilder. Anteckningarna sammanfördes därefter 

till en slutlig gemensam version av dem.  
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Analys 
Analyserna av datamaterialet gjordes som ovan nämnts i två omgångar under den öppna 

fasen. Dessa gick till på samma sätt. Vi började med att läsa all data utan att koda dessa. 

Därefter gick vi igenom varje mening var för sig och kodade de bitar data som uppenbart var 

eller misstänktes kunde vara intressanta utifrån intresseområdet. Utifrån koderna letade vi 

efter kategorier som var viktiga för intresseområdet. Utifrån detta framträdde en 

huvudangelägenhet i slutet av analysen i den öppna fasen, vilken är att damishockeyn inte har 

samma förutsättningar som herrishockeyn. Den visade sig sedan bestå genom alla faser och är 

därmed densamma som presenteras i resultatet. Eftersom vi fick fram en huvudangelägenhet 

uppkom även en forskningsfråga vilken lyder: Hur hanterar de kvinnliga ishockeyspelarna att 

damishockeyn inte har samma förutsättningar som herrishockeyn? Som svar på denna fråga 

såg vi också en tänkbar kärnkategori som även den bestått genom alla faser och presenteras i 

resultatet. 

Under detta analysarbete, men även det som följt i övriga faser, har memos skrivits så fort en 

tanke uppkommit om möjliga kategorier, egenskaper och relationer. Dessa har varit till hjälp 

för att komma vidare i formandet av den framväxande teorin då de hjälpt oss samla och 

komma ihåg tankar samt se vad som pågår på intresseområdet.  

Under analysens gång i den första fasen märkte vi av att vi alltmer, och ju längre tiden led, på 

ett bättre sätt förstod vilka bitar information i datamaterialet som var relevanta för vårt 

intresseområde och därmed utgjorde potentiellt betydelsefulla kategorier. Viss information 

som kodades i början av den öppna fasen, kunde i senare delen av densamma snabbt väljas 

bort. Dock skedde inte detta utan att vi oss emellan resonerade och argumenterade för att den 

inte var relevant, vilket vi var noga med att göra för att säkerställa att inte olämpliga beslut 

togs i kodningsprocessen. Att vi hela tiden blivit känsligare för vad som är betydelsefullt för 

området ser vi beror på att den teoretiska känsligheten utvecklades. Från början kodade vi det 

mesta i datamaterialet och inkluderade därmed data som inte alltid handlade om kvinnor i 

kombination med ishockey. En del av den data som kodades handlade alltså om antingen 

kvinnor eller ishockey. Med tiden började vi bli bättre på att försäkra oss om att båda dessa 

delar fanns innan vi satte en kod. Detta för att den framväxande teorin verkligen skulle vara 

relevant för det som vi studerar. För att tydliggöra vad vi menar kan ett exempel tas. Om vi 

inte hade utvecklat denna förståelse hade koder som enbart sa något om exempelvis 

kvinnlighet i allmänhet kunnat framträda. Den framväxande teorin skulle då endast uttala sig 

om könsnormer i sig själva och inte deras relation till ishockey. Den kombination mellan 

kvinnor och ishockey som vi är ute efter hade därmed inte möjliggjorts, och vår framväxande 

teori hade då varit på villovägar.  

Den selektiva fasen 
Urval 
Urvalet i den selektiva fasen grundades på den teori, alltså alla kategorier, som hittills hade 

framträtt genom data som samlats in och analyserats i den öppna fasen. Utifrån det gjordes ett 

teoretiskt urval inför den kommande datainsamlingen. Eftersom vi nu ville få fram egenskaper 

för kategorierna ansågs att intervjuer var det bästa valet. Detta eftersom det tillät oss att fråga 

specifikt om det som den framträdande teorin hittills bestod av. De intervjuer som valdes att 

utföras var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna guidas 

utifrån ett frågeschema där frågorna vanligtvis är mer allmänt formulerade, men också att de 

ger intervjuaren möjlighet att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011:206). Motiveringen till 

detta val var att denna intervjuform för det första passade GTs tanke om att guidas av den 

framväxande teorin. Detta gjorde vi under intervjun genom att de kategorier som vi funnit 



15 
 

ställts upp i ett schema som vi utgick ifrån. Den semistrukturerade intervjun passade även 

GTs princip om att vara öppen i form av de uppföljningsfrågor vi därmed tilläts ställa för att 

ta reda på kategoriernas egenskaper.  

De intervjuer som gjordes var tre till antalet. En av intervjuerna utfördes med två personer 

samtidigt, vilken fortsättningsvis kommer benämnas parintervju. Då vi tänkte på vilka 

informanter som kunde ge oss den information som eftersöktes fanns fyra personer som 

bedömdes kunna göra detta. Därför genomfördes intervjuer med dessa. Varför två personer 

deltog samtidigt vid en intervju var med anledning av att båda hade insyn i lagets ekonomi, 

resurser och marknadsföring och bedömdes kunna hjälpa varandra att utveckla svaren kring 

dessa områden. Den insyn som de hade i de just nämnda områdena var anledningen till valet 

att intervjua just dem. Detta eftersom vi ville veta mer om ekonomi och marknadsföring då 

det var en del av den teori som framträtt. De ytterligare två personerna som intervjuades var 

spelare, till skillnad från de två tidigare som hade en mer övergripande roll. Anledningen till 

valet av dem var att de var två av de spelare i lagen som hade mest erfarenhet av att spela 

ishockey. En av dem hade dessutom spelat i flera olika klubbar och sades även av lagledaren 

kunde ge oss mycket och bra information. Varför erfarenhet var viktigt för urvalet var för att 

den antogs innebära en större kunskap om intresseområdet. Ett sista skäl till valet av spelarna 

bestod av att deras upplevelser samtidigt är centrala. Detta eftersom de är kvinnor och spelar 

ishockey och därmed utgör informanter som har den största möjliga närhet till det som denna 

studie intresserar sig av. Vi intervjuade en spelare från varje klubb för att fortsatt försäkra att 

den data som samlats in inte var specifik för endast en klubb. 

Hur vi fick tag på informanter till intervjuerna var på två olika sätt. De två första som omtalats 

hade vi haft kontakt med från dess att den första kontakten togs med laget. Vi hade därför 

deras kontaktuppgifter och tillfrågade dem, via telefon, om de ville vara med i en parintervju. 

Angående de två spelarna togs även dessa kontakt med via telefon. Detta efter att vi under det 

sista observationstillfället, i den öppna fasen, i varje lag lämnat ut en lista där de spelare som 

var intresserade av att delta i en eventuell intervju fick skriva upp sig.  

Datainsamling 
Datainsamlingen i den selektiva fasen tog plats i olika miljöer. Informanterna fick frågan var 

de ville intervjuas eftersom vi ville att de skulle känna sig bekväma under intervjun för att 

möjliggöra att tankar hos dem lättare kom fram. Intervjuerna ägde rum på ett café, i 

informantens hem och på Mälardalens högskola. Fältanteckningar fördes över det som sades 

under intervjuerna. På samma sätt som under observationerna fördelades ansvaret över 

frågeställande och nedskrivning av anteckningar. Samtliga intervjuer spelades även in trots att 

GT inte rekommenderar det. Anledningen var att en osäkerhet fanns kring huruvida allt som 

var av relevans skulle hinnas med att antecknas och kommas ihåg. Inspelningen utgjorde dock 

inte den primära källan till insamlande av data, utan fungerade mer som en säkerhet vilken 

kunde återvändas till i de fall som fältanteckningarna var tunna. Den tillämpades också för att 

på ett korrekt sätt kunna citera informanterna i resultatdelen.  

Analys 
Det datamaterial som analyserades i den selektiva fasen bestod av fältanteckningarna från 

intervjuerna. På samma sätt som i den öppna fasen lästes datamaterialet igenom och kodades 

även i den denna fas. Koderna användes för att få fram egenskaper hos de kategorier som 

tagits med in i denna fas. Analysen visade att kärnkategorin som framträdde i den öppna fasen 

hade fortsatt plats och relevans i den framträdande teorin. Andra kategorier förändrades dock 

något på så sätt att tre kategorier antingen togs bort eller slogs ihop med varandra. Detta för 

att vi såg att kärnkategorin och därmed även teorin förklarades och beskrevs bättre på det 
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sättet. Även detta analysarbete utfördes med hjälp av memos, vilka skrivits på samma sätt 

som i den öppna fasen. Tidigare memos har även varit till hjälp i denna fas för att utveckla 

tankar om kategoriernas egenskaper. Utöver att egenskaper togs fram började även relationer 

mellan kategorierna ses. Dessa relationer togs med in i nästa fas. 

Den teoretiska fasen 
Urval 
Det teoretiska urvalet i den teoretiska fasen grundades på den framväxande teorin och den 

data som för denna fas skulle samlas in, vilken är relationer mellan kategorierna och 

kärnkategorin. Med tanken om att det är svårare att se hur saker hänger ihop än att förklara 

hur saker är valdes att genomföra en fokusgruppsintervju. En sådan intervju ser vi underlättar 

för informanterna att se relationer mellan kategorierna genom att de har möjlighet att prata 

med varandra, vilket kan göra det lättare att utveckla tankar kring det. Detta genom att få 

idéer av varandra och bygga vidare på dem.  

Intervjun gjordes med två spelare från varje lag, alltså totalt fyra personer. Detta antal ansågs 

vara lämpligt för att få igång en bra diskussion. Vi ville också att varje person skulle vara 

bekant med minst någon av de andra under intervjun för att en avslappnad stämning lättare 

skulle uppnås. Att båda lagen skulle vara representerade berodde även denna gång på en tanke 

om att säkerställa att det som sades inte var knutet till en enskild klubb. Att spelare valdes 

framför exempelvis tränare och lagledare berodde på att den kärnkategori som vid denna 

punkt fastslagits angår spelarna. Därför ansågs spelarna bäst kunna ge svar på hur den 

relaterar till övriga kategorier. När spelarna tillfrågades utgick vi ifrån den intervjulista som 

spelarna tidigare fått anmäla sitt intresse på. Bland de som var intresserade valdes åter igen 

spelare som hade mest erfarenhet av att spela ishockey. Alla personer som kontaktades 

tackade även ja till att vara med.  

Datainsamling 
Inför fokusgruppsintervjun förbereddes lappar där huvudangelägenheten, kärnkategorin, 

övriga kategorier och dess egenskaper skrevs ned. Under intervjun användes dessa för att 

presentera den teori som dittills växt fram genom att lägga dem framför informanterna 

samtidigt som innehållet i dem presenterades. Huvudangelägenheten introducerades först och 

därefter kärnkategorin. Sedan presenterades en kategori åt gången varefter informanterna 

tillsammans fick ge sin syn på hur den hörde ihop med kärnkategorin. Detta upprepades tills 

detta gjorts med alla kategorier. Till sist gavs informanterna tillfälle att förklara om, och i så 

fall hur, de såg att de övriga kategorierna relaterade till varandra.  

Såsom i förra fasen fördes fältanteckningar under intervjun där vi turades om att ställa frågor 

och anteckna det viktiga innehållet i det som sades. Detta gjordes i kombination med att 

intervjun spelades in, återigen som en säkerhet för att kunna fånga alla relevanta delar och 

citat.  

Analys 
I denna sista analys gjordes en kodning av datamaterialet, denna gång för att hitta relationer 

mellan kärnkategorin och övriga kategorier, men även till viss del mellan de sistnämnda. 

Datamaterialet bestod här av enbart fältanteckningarna eftersom de ansågs vara tillräckliga för 

att kunna sammanställa teorin. Detta innebar att inspelningen av intervjun endast användes för 

att hämta citat. Under analysen användes memos i form av både ord, meningar och bilder som 

hjälp för att få en tydlig bild av relationerna mellan kategorierna och kärnkategorin. Bilderna 

bestod av ord och pilar som angav våra tankar om hur relationerna såg ut. Vi gick även 

tillbaka till tidigare memos för att säkerställa att inga relationer missats. Analysen bekräftade 
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den teori som trätt fram och kompletterade den med de relationer som saknades. Resultatet 

blev en fullständig och mättad teori.  

Härmed är beskrivningen av studiens genomförande och dess tre olika faser med tillhörande 

delar klar. Det som följer härnäst är en etisk diskussion, vilken består av en redogörelse för de 

etiska riktlinjer som finns samt vårt hänsynstagande till dem. 

Sammanfattning av informanterna 
För att sammanfatta vilka informanterna, som vi hämtat data ifrån, är kan sägas att de 

formella intervjuerna gjordes med åtta personer och de informella intervjuerna med 19 

personer. Åldersfördelningen bland informanterna var mellan 14-55 år där majoriteten befann 

sig i den undre halvan av spannet. Till allra största del var deltagarna vita. Detsamma gäller 

representationen av antalet kvinnor. Det var alltså enbart ett fåtal män som deltog.  

Den information som redogjorts för ovan är intressant när studiens generaliserbarhet 

diskuteras. Att åldersfördelningen var relativt spridd över ett stort intervall innebär att vi fått 

information från människor som växt upp i olika tider där samhällsdiskussionen och 

kunskaperna kring genus varierat. Därmed kan vi påstå att vårt resultat inte talar för endast en 

generations upplevelse av att vara kvinna och spela ishockey. Istället är det representativt för 

flera generationer och får därför större giltighet.  

Då våra informanter till allra största delen varit vita kan vi inte vara säkra på att resultatet 

gäller för alla kvinnor, eftersom ett ishockeyspelande kan tänkas bära med sig andra och 

ytterligare innebörder för kvinnor med andra etniciteter. Samtidigt ser vi att innebörden av att 

vara kvinna och spela ishockey går att generalisera till andra kvinnliga ishockeyspelare 

eftersom de har just kvinnligheten gemensamt.  

Angående de manliga deltagarna kan valet att inkludera dem, och inte enbart de kvinnliga 

ishockeyspelarna själva, ifrågasättas. För att bemöta detta kan sägas att vi varken hämtat 

information om upplevelsen av att vara kvinnlig ishockeyspelare hos dem eller gett dem 

tolkningsföreträde. De har dock varit en stor tillgång i vår studie med tanke på att de försett 

oss med information om mycket annat som berättar något om innebörden av att vara kvinnlig 

ishockeyspelare utöver kvinnornas egen upplevelse av det. Det har exempelvis gällt de 

ekonomiska förutsättningarna. 

Etik 
När det gäller den etiska dimensionen av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns 

två krav som ställs emot varandra. Det ena är forskningskravet som säger att forskning ska 

bedrivas och hålla hög kvalitet i syfte att utveckla och fördjupa den kunskap som redan finns. 

Samtidigt är det avgörande att samhällets individer tas hänsyn till och skyddas mot de 

negativa effekter forskningen kan innebära för dem. Detta utgör vad som kallas 

individskyddskravet och ställs emot forskningskravet. (Vetenskapsrådet, 2002:5) 

För att, inför varje forskningsstudie, kunna göra en lämplig avvägning mellan de två ovan 

nämnda kraven finns fyra forskningsetiska principer till hjälp. Dessa benämns 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Dessa kommer beskrivas nedan, tillsammans med en redogörelse 

för hur vi tagit hänsyn till var och en av dem.  
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Informationskravet säger att vi ska informera våra informanter om syftet med forskningen och 

deras roll i det hela. En annan viktig del av kravet är att i förhand förklara för informanterna 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 2002:7). Hur 

hänsynstagandet till detta krav har gestaltat sig i denna studie är i form av att vi inför varje 

observation och intervju redogjort för syftet med vår närvaro, som varit att studera kvinnor 

som spelar ishockey. Vi har fått frågor angående vad vi mer exakt är ute efter. Eftersom vi 

enligt GT:s rekommendation inte utgått ifrån en viss forskningsfråga, utan ett mer generellt 

intresseområde, har vi inte kunnat ge ett specifikt svar på detta. Istället har vi gett som svar 

och varit tydliga med att vårt fokus varit väldigt öppet. Informationen angående frivillighet 

och möjlighet att avbryta deltagandet har vi också delgett informanterna inför varje 

datainsamling.  

Vidare, gällande samtyckeskravet, ska de som medverkar i studien för det första ge 

godkännande angående sitt deltagande. Om deltagaren är under 15 år ska detta också 

inhämtas från dess vårdnadshavare. För det andra ska deltagaren själv kunna bestämma under 

hur lång tid och på vilket sätt medverkan ska äga rum. Om och i så fall när de väljer att inte 

längre vara med ska det ske utan några konsekvenser som har negativ påverkan på dem. Vi 

som forskare får då heller inte, på något olämpligt sätt, försöka påverka dem till att fortsätta i 

studien. Även förhållanden till deltagarna där de är beroende av oss på något sätt bör 

undvikas. (Vetenskapsrådet, 2002:9–10) 

Enligt den just nämnda principen har vi varit noga med att inhämta godkännande från varje 

deltagare innan vi antecknat något om dem eller påbörjat intervjuerna. Då det varit aktuellt att 

få samtycke från vårdnadshavare, vilket det var i två fall, har vi talat med dessa och fått ett 

sådant. Gällande deltagarens rätt att bestämma över sin medverkan har denna tagits hänsyn till 

i form av en strykning av vissa saker ur datamaterialet i de fall då någon bett oss göra det. Ett 

exempel på en sådan gång var när några kvinnor pratade om alkohol och en kommentar 

gjordes av en av dem till oss att inte skriva ned vad de sade. På ett mer indirekt sätt har 

tjejerna också kunnat bestämma över sin medverkan genom att hålla avstånd från oss under 

våra observationer eftersom vi då valde att inte anteckna lika mycket om dem. Angående 

möjligheten att avbryta deltagandet är det ingen som valt att göra det. Om den situationen 

skulle uppstått hade det inte inneburit några negativa konsekvenser för dem eller någon 

otillbörlig påtryckning på dem från vår sida. Vi trädde inte in på fältet med någon tidigare 

relation till tjejerna. Detta, tillsammans med att vi inte kan se någon annan anledning till att en 

beroenderelation skulle ha uppstått, gör att vi menar att en sådan inte finns.  

När det kommer till konfidentialitetskravet angår detta krav att alla uppgifter om deltagare ska 

hållas hemliga för utomstående genom att samlas in och lagras på ett sätt som säkerställer 

sekretessen. Även vid läsning av resultatet ska det heller inte vara möjligt för någon 

utomstående att förstå vem som är källan till informationen. Allt detta är av särskilt stor 

betydelse vid etiskt känslig sådan (Vetenskapsrådet, 2002:12–13). Vi ser inte att de uppgifter 

som vi tagit del av genom vår studie är av etiskt känslig art. För att ändå hålla uppgifter om 

deltagarna konfidentiella, i syfte att skydda dem, har vi gått tillväga på så sätt att vi inte 

antecknat namn, eller andra uppgifter som är avslöjande för tjejernas identitet, vid insamling 

av data. Även vilka lag vi studerat har inte skrivits ned och kommer inte avslöjas här. 

Förvaringen av datamaterial har heller inte skett på ett sådant sätt som gör det tillgängligt för 

andra än oss och vid författandet av uppsatsen har numreringar av informanterna tillämpats 

genomgående, såsom I1 (informant 1) och IP2 (intervjuperson 2). Även uppgifter som kan 

göra det möjligt för utomstående att identifiera vilka deltagarna är har uteslutits.  

Slutligen berör nyttjandekravet att informationen som vi samlat in om deltagarna i och med 

studien inte får användas till något annat än den. Oacceptabla sätt att använda uppgifterna är 
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för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften, men också för att besluta om eller 

sätta in åtgärder för den enskilda individen, som till exempel vård (Vetenskapsrådet, 

2002:14). Vi har i enlighet med detta krav endast använt uppgifterna angående deltagarna till 

vår studie. Vi ser ingen anledning till att använda dem för icke-vetenskapliga syften, och det 

föreligger därför inget problem angående det. 

Hittills har följt en introduktion till studiens intresseområde, tidigare forskning som anknyter 

till det, GT:s metodologiska innehåll, vår praktiska tillämpning av GT samt en etisk 

diskussion. Det är vidare dags att redogöra för den grundade teori som studien lett fram till.  

Resultat 
I det resultat som nu ska redogöras för beskrivs först huvudangelägenheten, vilken är 

damishockeyn har inte samma förutsättningar som herrishockeyn. Denna hanteras genom 

kärnkategorin ambivalent satsning, vilken förklaras därefter. Sedan följer beskrivningar av de 

övriga kategorierna och deras relationer till kärnkategorin. Dessa är personlig utmaning, 

social gemenskap, önskan om jämställdhet, för få kvinnor spelar ishockey, otillräcklig 

marknadsföring, ojämlika istider, andra ansvarsområden är ett måste, ständigt jagande efter 

pengar och ishockey är inte för kvinnor?. Dessa kategorier ses i modellen nedan. Den visar 

även på hur kategorierna hänger ihop, vilket kommer redogöras för mer i det följande.  

 

 

 

I de citat som följer i detta avsnitt kommer förkortningar tillämpas för att benämna de 

personer som uttalar sig. Förkortningen I kommer användas för informanterna och IE för 

intervjuaren, vilken skiftande varit någon av oss.  

Huvudangelägenhet  

Den huvudangelägenhet som framträtt är damishockeyn har inte samma förutsättningar som 

herrishockeyn. Ibland har det på ett väldigt uppenbart sätt kunnat kopplas till vad kvinnorna 

säger. I andra fall har det inte sagts rakt ut men vi har ändå sett att det påverkar kvinnorna och 

deras ishockeyutövande. Oavsett har det dock framträtt återkommande under observationerna 

och intervjuerna. Detta innebär att kvinnornas mest centrala problem som kvinnliga 

ishockeyspelare är att damishockeyn inte har samma förutsättningar som herrishockeyn. 
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Därför har det visat sig vara deras huvudangelägenhet. Med intervjuperson 1 diskuterades 

skillnaderna mellan dam- och herrishockey. Hon säger: 

Det som dyker upp i mitt huvud det är väl att förutsättningarna inte är samma. Det är 

de ju inte. Det kan man ju se på damkronorna nu som åkte ur A-VM [högsta 

slutspelsgruppen i världsmästerskapen]. Det märks ju bara där att det inte alls är 

jämställt. De får ju inte samma förberedelse som herrarna får. Man kan ju åka till 

turneringen en dag innan medan herrarna får träna en vecka innan… De måste ta 

ledigt från jobbet till exempel för att kunna åka och spela medan herrarna har ju det 

som sitt jobb. Så de behöver ju inte kompromissa på det. De har ju inte det där 

ekonomiska heller då… Det är lättare generellt. Alltså de kan ju satsa. De har ju 

möjligheterna. Det har ju inte tjejerna. 

Intervju 1 

 

Intervjuperson 1 förklarar med hjälp av olika exempel, som att damerna har en sämre 

förberedelse inför turnering och ekonomisk situation, att det över lag finns sämre möjligheter 

för damerna än för herrarna inom ishockey. Damerna har därmed inte samma förutsättningar. 

Betydelsen av detta framkommer i nästa citat, där intervjupersonerna redogör för följande: 

I1: Det gör ju att man aldrig blir lika bra som herrarna. Förutsättningarna att bli lika 

bra, att kunna satsa på samma sätt, finns ju inte…   

I2: Man har ju inte samma förutsättningar från början och ändå ska man uppfylla 

samma krav i slutändan.  

I1: Man ska ta guld i alla fall, även fast man inte fått förutsättningarna för det. 

Parintervju 

I detta citat beskrivs åter igen att damishockeyn inte har samma förutsättningar som 

herrishockeyn.  Här igenom att berätta att damerna har samma krav på sig som herrarna, men 

inte samma villkor för att klara av det. Innebörden av detta är att det finns en obalans mellan 

krav och förutsättningar, vilket gör att damerna har svårare än herrarna att uppfylla de 

förstnämnda. Den satsning som omtalas utgör grunden i kärnkategorin, vilken nu kommer 

redogöras för.  

Kärnkategori 

Den hantering av huvudangelägenheten som framträder består av att göra en ambivalent 

satsning. Denna innebär att de kvinnliga spelarna satsar på ishockeyn genom att utöva den, 

samtidigt som de inte satsar fullt ut. Det förstnämnda avser att spelarna aktivt deltar på 

träningarna, fortsätter att utöva sporten samt gör så gott det går trots att förutsättningarna inte 

är optimala. Att de på samma gång inte satsar fullt ut avser att de nöjer sig med att spela på de 

förutsättningar som finns och inte gör det lilla extra för att nå längre inom ishockeyn och 

förbättra förutsättningarna. Det är här som en ambivalens finns, i form av att kvinnorna på de 

just nämnda sätten satsar men samtidigt inte.  

De egenskaper som kärnkategorin har är ingen strävan efter att bli proffsspelare och 

passivitet i kampen för lika förutsättningar. Båda dessa utgör beskrivningar av de sätt varpå 

kvinnorna satsar på ett ambivalent sätt. Den första egenskapen berör själva utövandet av 

sporten, medan den andra gäller kvinnornas handlingar och drivkraft gällande att förbättra de 

förutsättningar som finns för damishockeyn.    

I egenskapen ingen strävan efter att bli proffsspelare blir ambivalensen tydlig genom att 

kvinnorna här utövar ishockey och fortsätter göra detta, samtidigt som de inte siktar på att bli 

proffsspelare. Nedanför följer ett citat från en spelare då hon får frågan om hon satsar på att 

bli proffsspelare. 
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I: Nej det kan jag inte säga. Det gör jag ju inte. Då skulle jag ha börjat tidigare tänker 

jag. Men det är väl mig personligen… Jag vill vara här i [staden hon bor i]. Jag vill bo 

här, spela här. Så jag är bara glad att det finns ett lag som jag kan göra den sporten 

som jag tycker om.  

Intervju 2 

Citatet visar att hon vill spela och att hon också gör det under de förutsättningarna som finns. 

Hon slutar alltså inte med sporten, utan väljer att fortsätta utöva den även om hon inte satsar 

på att bli proffs. Detta är ett tydligt exempel på hur kvinnorna fortsätter spela trots att 

förutsättningarna är sämre än för herrishockeyn. 

Den del av ambivalensen som innebär att kvinnorna inte har ett proffsspel som mål innebär att 

de inte siktar på att komma så långt det bara går inom sporten, exempelvis åka till USA och 

bli proffsspelare eller spela på den högsta nivån i Sverige. Det finns kvinnor som gör denna 

typ av satsning. De är dock få. En fältanteckning som belyser detta är från observation 3, 

vilken ägde rum under en ishockeyträning. Efter träningen står vi kvar och talar med en 

förälder till en av spelarna som deltagit under träningen. Fältanteckningen återger att: ”en har 

bestämt sig sedan länge att satsa på riktigt och vill flytta till USA”. Fältanteckningens 

innebörd är att det endast finns en kvinna i laget som satsar fullt ut på att bli proffs. Att de 

kvinnor som satsar på detta sätt är extremt få medför att regeln är ingen strävan efter att bli 

proffsspelare. 

Den andra egenskapen passivitet i kampen för lika förutsättningar utgör den andra 

beskrivningen av att inte satsa fullt ut. Här återfinns en brist på ork att bråka, klaga och slåss 

för att förbättra förutsättningarna som finns för damishockey. Det har också framträtt en 

uppgivenhet och en anda av att nöja sig. Samtidigt beskriver kvinnorna att de gärna gör 

någonting om de kan förbättra förutsättningarna, men att de känner att det är så svårt att de 

låter bli. Det finns därmed även en vilja att driva på förändringen av förutsättningarna. Därför 

visar även denna egenskap en ambivalens, i detta fall gällande kvinnornas handlingar och 

drivkraft gällande att förbättra förutsättningarna. De som faktiskt driver på utvecklingen utgör 

dock ett undantag. Ett citat som beskriver ett undantag, men framför allt regeln, har hämtats 

från intervju 1 där intervjupersonen svarar på om det finns någon i laget som driver på 

förändring. Hon säger: ”Ja [lagledaren] tror jag håller på med det där. Hon har ju mycket det 

där med ekonomin”. När hon får en följdfråga angående huruvida spelarna gör något svarar 

hon: ”Nej alltså det är ingen som trycker på. Det är väl typ mer att man kanske frågar och 

undrar”. Här blir tydligt att det finns en person som kan tänkas vara drivande och aktiv i 

frågan, men att ingen annan i laget är det. Istället ses en passivitet.  

Ett annat exempel som beskriver passiviteten är då intervjupersonerna får en fråga angående 

vad föreningen gör för att arbeta mot de olika förutsättningarna som finns mellan dam- och 

herrsidan i ishockey. De svarar: 

I2: Föreningen, ingenting!… Vi är bara arga. Näe.  

I1: Vi betalar avgiften och säger att det är horribelt att vi betalar så här mycket när 

killarna får så mycket mer för samma summa. Sen har vi inte orkat att slåss för det.  

IE: Vad säger tjejerna i laget om det? Vad är deras inställning?  

I1: De tänker nog inte på det. 

I2: De vill spela hockey.  

I1: De spelar hockey  

I2: Nej men de vill nog spela hockey men de tänker ju… De blir sura de också, men de 

vill ju spela hockey så de fortsätter ju i alla fall. Och jag menar, lägger de av så blir det 

ju ännu sämre.  

Parintervju 
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I citatet beskriver intervjupersonerna att de personligen är arga över spelaravgiften och att 

spelarna är sura över densamma, men att laget trots detta betalar in spelaravgiften. 

Intervjupersonerna uttrycker en passivitet i form av att inte göra någonting för att förbättra 

situationen med den orättvisa spelaravgiften för att de inte orkar. Samtidigt synliggörs att de 

vill att förutsättningarna ska vara lika för båda könen. Detta eftersom de uttrycker en ilska, 

vilken i sin tur tyder på att något är betydelsefullt. Trots att de vill att en förändring ska ske är 

de själva passiva i kampen mot lika förutsättningar. Citatet visar också att kvinnorna i laget 

inte heller är nöjda med de rådande förhållandena då de blir sura över dem. Citatet tydliggör 

dessutom att även kvinnorna, genom att bara fortsätta spela utan att protestera, är passiva. 

Eftersom det finns en vilja hos kvinnorna att förändra förutsättningarna, samtidigt som de inte 

gör det, finns en ambivalens även här. 

Nästa steg i denna resultatdel är en presentation av de övriga kategorierna, vilka är åtta till 

antalet. För varje kategori följer först en översiktlig och introducerande beskrivning av den. 

Därefter redogörs för dess egenskaper och relationer till kärnkategorin, vilket samtidigt blir en 

djupdykning i kategorin. 

Andra kategorier 
I det följande kommer nio kategorier att presenteras, av vilka de tre första utgör kategorier 

som leder till att kvinnorna satsar på ishockeyn och vill förbättra förutsättningarna inom den. 

De sex sista kategorierna hämmar däremot samma satsning. De främjande kategorierna anges 

till vänster på bilden längre upp, medan de hämmande kategorierna återfinns till höger. 

Viktigt att påpeka är dock att alla dessa tillsammans bidrar till en ambivalent satsning och 

upprätthållandet av denna kärnkategori. 

    

Personlig utmaning 
Kategorin personlig utmaning innefattar att de kvinnliga ishockeyspelarna personligen 

utmanas genom sitt utövande av sporten. Det finns ett sorts självförverkligande inblandat där 

de vill nå sina kroppsliga och sportsliga mål och utmanas. De egenskaper som denna kategori 

har är fysiska fördelar och sportslig utveckling.  

Den första egenskapen fysiska fördelar synliggörs genom nästa citat. Det är hämtat från 

fokusgruppsintervjun där intervjuperson 1 svarar på varför hon spelar. Hon säger: ”Det är mer 

till sin personliga vinning. Att jag tycker att det är skitkul och att det är en bra träningsform”. Här 

belyser en av kvinnorna att den personliga utmaningen består av att ishockey är en bra 

träningsform. Kvinnorna spelar alltså ishockey av bland annat fysiska skäl där de får sådana 

former av fördelar av den.  

Den andra egenskapen sportslig utveckling belyses bäst genom nedanstående citat där 

intervjuperson 2 fått en fråga om hon någon gång haft som mål att bli bäst i ishockey 

I: Nej alltså mitt mål är ju att bli så bra som jag kan bli. Så det har ju inte varit att jag 

tävlar liksom… Jag vill ju spela för att bli bättre och få utmaningen för det är ju det 

som ger drivet och glädjen.  

Intervju 2  

Den sportsliga utvecklingen består här av att kvinnan beskriver att hennes mål är att bli sitt 

eget bästa. Det hon får ut av ishockeyn är att hon blir bättre och får en utmaning. Ett driv är 

vad den sportsliga utvecklingen sägs bidra till. 

De kvinnliga ishockeyspelarnas personliga utmaning har en koppling till kärnkategorin 

ambivalent satsning genom att den förra förklarar varför kvinnorna fortsätter att satsa på 
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ishockeyn. Detta kan exemplifieras med hjälp av nästa citat där intervjupersonen pratar om 

sitt fortsatta utövande, vilket ser ut som följande: 

I1: Jag tror att nu när vi är i den här åldern, om man inte hade det [personlig utmaning] 

tror jag man hade slutat. Ganska många tjejer slutar ju typ så här när de börjar på 

gymnasiet eller när de slutar gymnasiet för att de då ska börja jobba eller sådant. Så 

jag tror man måste ha det för att fortsätta så här länge. 

Fokusgruppsintervju 

  

Intervjupersonen förklarar att den personliga utmaningen är en nödvändighet för att fortsätta 

spela ishockey. Eftersom den personliga utmaningen ger upphov till det fortsatta spelet 

förklarar denna kategori därmed kärnkategorin ambivalent satsning.  

 

Social gemenskap  
Kategorin social gemenskap handlar om att kvinnorna beskriver sin tillhörighet till laget som 

tillfredställande och att de har en samhörighetskänsla med de andra spelarna. De säger även 

att de står varandra nära och inte har särskilt mycket grupperingar i lagen. En variation av 

detta är att kvinnorna uttrycker att de känner att de har en stark sammanhållning. Detta utgör 

en första egenskap hos kategorin social gemenskap. Ytterligare en egenskap finns, vilken 

benämns glädje. 

Egenskapen sammanhållning innebär att lagen har en familjär och vänskaplig stämning. Den 

kännetecknas av att spelarna i lagen trivs med varandra så pass bra att de ser varandra som 

familj. De har också en närhet samt hjälper och stöttar varandra. En fältanteckning som 

exemplifierar detta är: 

Vi frågar tjejerna om de tänker på om de behöver bete sig annorlunda utanför 

ishockeylaget. I1 säger: ”Här är jag mer mig själv, jag kan prata ut”. I2 säger: ”Jag är 

likadan här som med mina närmsta kompisar. Men jag är inte så med mina 

klasskompisar. Vi har en väldigt avslappnad miljö i laget. Här är inget konstigt. Så är 

det också i mitt närmsta umgänge. Här umgås vi ju 4-5 dagar i veckan och vi har 

spelat tillsammans i flera år. Det är som en andra familj där man inte behöver 

anstränga sig. Man kan bara vara”.  

Observation 2 

Fältanteckningen illustrerar att kvinnorna uppfattar laget som en familj och en grupp som de 

inte behöver göra sig till i. Den visar också att laget består av en stämning som liknar den 

kvinnorna har med sina närmsta vänner. Det är detta som deras sammanhållning utgörs av. 

Eftersom de återger denna bild i kontrast till hur de behöver bete sig utanför laget 

framkommer det att sammanhållningen är något speciellt för deras utövande av ishockeyn.   

Med glädje avses att kvinnorna har roligt när de spelar hockey. Här innefattas att kvinnorna 

beskriver att det är roligt ur en social aspekt, genom att de får umgås med personer som de 

känner och tycker om att vara med. Det innefattas även att det roliga sägs bestå av att 

ishockeyn är en tuff, snabb och krävande sport. Glädjen gestaltas av en kvinna som svarar på 

en fråga om vad som är anledningen till att hon fortsätter spela ishockey:  

I: Ja man tycker ju det är kul. Sen så är det ju gemenskapen också som man får i 

gruppen. Det är anledningen till att jag fortsätter i alla fall, för att jag tycker att det är 

så pass kul att komma dit. Samtidigt som jag spelar hockey får jag träffa mina närmsta 

vänner.  

Intervju 1 
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Här ses att en betydelsefull del av utövandet av ishockeyn är att den är kul. Även 

sammanhållningen som beskrevs ovan syns i uttalandet på så sätt att den, här omtalad som 

”gemenskap”, kopplas till glädjen.  

 

Av det just nämnda citatet framgår även att kategorin social gemenskap förklarar 

kärnkategorin ambivalent satsning. Detta eftersom glädjen och sammanhållningen anges som 

anledning till att hon fortsätter spela och ett fortsatt spel utgör en del av kärnkategorin. Med 

detta sagt förklaras kärnkategorins satsning på att fortsätta utöva sporten av den sociala 

gemenskapen. Samtidigt finns en intressant ”twist” med kategorin social gemenskap eftersom 

den även verkar kunna påverka kärnkategorin i en annan riktning, i form av att hämma 

satsningen på satt bli proffs och att aktivt förändra förutsättningarna. Viktigt att nämna är 

dock att denna typ av påverkan på kärnkategorin inte framträtt som den mest centrala när det 

gäller denna relation, vilket den föregående relationen utgör. 

 

Ett citat som visar att kategorin social gemenskap förklarar kärnkategorin ambivalent satsning 

på det just nämnda sättet kommer från fokusgruppsintervjun, där det diskuteras huruvida det 

kan finnas ett samband mellan den sociala gemenskapen och proffssatsningen.  

 
I1: Det kanske inte finns så mycket annat som är nära. Så trivs man bra i sitt lag 

kanske man stannar kvar här istället för att byta till något bättre lag. Att inte satsa på 

det sättet. Du själv kanske skulle kunna utvecklas mera om du flyttade någon 

annanstans, men trivs man bra i sitt lag kanske det typ känns mer värt än att byta. 

I2: Och att man har så pass kul och trivs så pass bra så att det inte blir viktigt att sikta 

mot att bli proffs.  

Fokusgruppsintervju 

 

De två informanterna beskriver att en satsning på att bli proffsspelare kan utebli om man har 

kul och trivs bra i sitt lag. Detta eftersom det då varken känns värt eller viktigt med 

satsningen. Med anledning av att glädjen och trivseln är en del av den sociala gemenskapen 

utgör denna kategori en förklaring till kärnkategorin ambivalent satsning.  

Önskan om jämställdhet 
En önskan om jämställdhet innebär att de kvinnliga ishockeyspelarna vill och har en 

förhoppning om att damishockeyn ska ha samma förutsättningar som herrishockeyn. Detta 

gäller alla typer av förutsättningar, som ekonomi, tillgång till istider och marknadsföring. 

Denna kategori har inga egenskaper eftersom den inte är splittrad i olika delar utan på ett 

enhetligt sätt talar för sig själv. Kategorin kan exemplifieras med ett citat från en kvinna som 

blir tillfrågad om vad hon tänker om skillnaderna för damer och herrar kring förutsättningarna 

som finns för dem inom hockeyn. Det svar hon ger är: 

I: Jag vet inte. Alltså man tänker ju att i en drömvärld så borde det ju vara lika. Som 

den här vågen. Att om herrarna är i högsta ligan och får en lön för det de gör så borde 

ju damerna få det också. Precis som det är i arbetslivet också. Att om en tjej har 

pluggat till läkare så ska ju hon få lika mycket lön som en manlig läkare som har 

samma utbildning. Så borde det också vara med tjejer och killar i hockey.  

Intervju 2 

Kvinnans önskan om jämställdhet uttrycks genom att hon pratar om den som en dröm, där 

damer och herrar hade fått samma lön inom ishockeyn. Den här drömmen gäller de 

ekonomiska förutsättningarna. I det övriga datamaterialet visar sig en önskan om jämställdhet 

även inom andra områden, vilka nämndes ovan, och ishockeyn över lag.  
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En relation mellan kategorin önskan om jämställdhet och kärnkategorin ambivalent satsning 

finns. Detta med utgångspunkt i att en önskan om något, i det här fallet jämställdhet, medför 

en mer eller mindre explicit vilja att nå detsamma. Eftersom kärnkategorin innehåller en vilja 

till att skapa lika förutsättningar förklaras kärnkategorin av kvinnornas önskan om 

jämställdhet.  

För få kvinnor spelar ishockey  
Kategorin för få kvinnor spelar ishockey handlar om att antalet kvinnor som utövar sporten är 

färre än vad som hade behövts för att utveckla damishockeyn. Antalet spelare är även för få 

för att alltid kunna få ihop tillräckligt stora lag i förhållande till vad som krävs vid matcher 

och träningar. Till kategorin hör två egenskaper, vilka är sammanslagning av spelare och 

långa geografiska avstånd.  

Sammanslagningen av spelare innebär att de kvinnor som spelar ishockey både får slås ihop 

och spela med andra lag samt i yngre ålder har fått spela tillsammans med killar. Det finns 

dock en typ av sammanslagning som är mer frekvent förekommande och utgör regeln. Denna 

består av att flick- och damlag slås ihop. Detta skiljer sig mot herrsidan, där lag ofta delas in 

utefter ålder. Att damsidan inte har samma uppdelning har av kvinnorna förklarats bero på att 

de är så pass få. Att sammanslagningen av spelare finns visar sig i ett citat från 

fokusgruppsintervjun där en informant talar om orsakerna till passiviteten i kärnkategorin. 

 
I2: Jag tror också det här med typ att det kanske är sammanslagning med lag och 

sådant, att det är långt att åka. Jag tror att det kanske känns lite övermäktigt att man 

skulle kunna förändra det som spelare… Det är beslut som tas, jag vet inte av styrelsen 

kanske eller lagledaren eller någonting. Att det skulle vara svårt att göra någonting åt 

det. Det är väl i så fall att man skulle mer aktivt kunna jobba för att rekrytera nya 

spelare och så men… Även om vi gärna gör det kanske det måste fastslås lite högre 

upp liksom.  

Fokusgruppsintervju  

 

I detta citat framkommer att det sker en sammanslagning av lag. Vilken typ av 

sammanslagning framkommer inte just här, men sammanslagningar av olika slag, som vi 

beskrivit dem ovan, förekommer genomgående i hela datamaterialet.  

 

Citatet visar också en relation mellan för få kvinnor spelar ishockey och kärnkategorin 

ambivalent satsning. Relationen består av att den första hämmar en satsning i den senare. 

Gällande denna säger intervjupersonen i citatet att det inte är spelarna själva som bestämmer 

över hur lagen ser ut, utan att möjligtvis styrelsen eller lagledaren gör det. Det upplevs därför 

vara en alldeles för svår situation för att kunna påverka den. Hon beskriver här en känsla av 

övermäktighet. Vad som kan ses i det här är att övermäktigheten innebär att spelarna inte 

aktivt försöker påverka situationen med de få spelarna. Detta innebär att de innehar en 

passivitet och att denna är en följd av att för få kvinnor spelar ishockey. 

 

Egenskapen långa geografiska avstånd innebär att det lägre antalet spelare på damsidan gör 

att det inte finns lika många damlag som herrlag. Damerna samlas ihop på färre platser vilket 

leder till långa geografiska avstånd mellan damlagen. Detta, men även en relation mellan för 

få kvinnor spelar ishockey och kärnkategorin ambivalent satsning, syns i ett citat från 

fokusgruppsintervjun. Kopplingen består av att den förra ger upphov till den senare. 

I3: Men jag spelade ju med killar hela min uppväxt. Det var ju bara killar… När de 

blev tillräckligt stora så tröttnade man ju. För då kunde man ju inte rå på dem liksom 

för då flög man ju bara som en vante när de kom. Det var ju det att det var det 
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närmaste, ja men tjejlag var ju liksom 3 mil bort. Och då är det ju det att då var det ju 

någon som var tvungen att skjutsa en som skulle få ihop det också. Då blev det lite 

jobbigt där ett tag. Så skulle man ju orka det samtidigt och man var ju 13 år.  

Fokusgruppsintervju 

 

Det första som citatet visar är att det är långa sträckor att åka till ett damlag. Detta syns genom 

att kvinnan säger att hon fått spela med killar hela sin uppväxt eftersom killag fanns nära och 

det närmaste tjejlaget låg tre mil bort. När det kommer till den relation som kan identifieras i 

citatet säger kvinnan att hon tröttnar på att spela med killar. Ett spelande med killarna, men 

även långa avstånd att åka, beskriver hon kan göra att en spelare tröttnar och slutar helt med 

ishockeyn. Den första sägs dock vara en följd av den andra. Det innebär att det är de långa 

geografiska avstånden som ger upphov till ett upphörande av utövandet av sporten. Om inget 

utövande av sporten sker är det inte heller möjligt att satsa på den. Det innebär att kategorin 

för få kvinnor spelar ishockey förklarar kärnkategorin ambivalent satsning.   

 

Otillräcklig marknadsföring  
Otillräcklig marknadsföring handlar om att kvinnorna skulle behöva mer marknadsföring för 

att få bättre förutsättningar. Denna kategori innefattar även att damernas marknadsföring inte 

är som herrarnas, utan sämre. Till skillnad från herrarna får de också styra sina 

marknadsföringskonton själva. Herrarnas marknadsföring är dessutom av en annan typ än 

damernas. Det har visat sig genomgående i studien att kvinnorna inte har möjligheter att göra 

sin marknadsföring på det sätt som männen får den gjord, exempelvis genom att på match 

använda jumbotronen, vilken utgör en tv-skärm som visar trailers och annan reklam.  

Vidare beskrivs kategorin otillräcklig marknadsföring med hjälp av två egenskaper. Den 

första är behov av större ansträngningar, vilken inkluderar att damerna måste göra en större 

personlig ansträngning än herrarna i form av att sköta sina marknadsföringskonton själva. 

Kvinnorna förklarar också att de behöver marknadsföras mer än herrarna för att allmänhetens 

intresse ska bibehållas och förbättras. Det här ses i citatet som följer, där en kvinna pratar om 

att Damkronorna kommit ut och pratat med publiken efter match. Hon gestaltar där delvis en 

dialog hon då hade med en spelare i damkronorna. 

I1: Det vet jag att de körde mycket med, ifrån damkronorna, att det var viktigt för 

tjejerna att vara öppna, att de var för hockeyns skull, att de var goda ambassadörer, 

marknadsförde… det här med öppenheten. Det vet jag att vi pratade om för vi 

ifrågasatte någon gång. Varför kommer ni alltid ut efter matcherna? Ja alltså vi tycker 

det är jättetrevligt men varför gör ni så? Det gör ju aldrig herrarna. Nej men alltså 

lagledningen tycker det är viktigt att vi kommer ut och träffar dem som har varit och 

tittat på matchen och hejar. Att på nått vis visa uppskattning… Det behöver ju inte 

herrarna göra för de säljer ju slut på Globen i alla fall.  

Parintervju 

Här framkommer en bild av att damkronorna rörde sig bland publiken för att de behöver vara 

goda ambassadörer och marknadsföra sig själva. Detta i kontrast till herrarna som inte 

behöver göra lika stora ansträngningar för att locka till sig publik. Det är innebörden av 

egenskapen behov av större ansträngningar. 

Den andra egenskapen är låg synlighet i media. Här innefattas att kvinnorna beskrivit att de 

inte syns alls lika mycket i media som herrarna och som de hade velat. De sägs exempelvis 

antingen inte omnämnas alls eller endast omnämnas i ett par kolumner i tidningen, jämfört 

med herrarna som får en hel sida. Egenskapen beskrivs genom ett citat från intervju 1. 
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I: Killarna går före tjejerna med i princip allting… Det skrivs ju mer om kill- och 

herrhockey än vad det gör om damhockey. Det är så här, man syns och hörs inte lika 

mycket. Till exempel som att vi kom tvåa i vår serie. Men det har man ju inte sett 

någonting om. Det var första gången vi har kommit så bra i vår serie. Det blir så här 

varför skrivs det ingenting om det?  

Intervju 1  

Kvinnan säger att den rapportering som görs i media om damerna inte är lika omfattande som 

den som görs om herrarna. Hon exemplifierar det med att en viktig händelse för hennes lag 

inte alls omskrevs. Kvinnan ifrågasättande av situationen tyder på ett missnöje över den låga 

synligheten i media, vilket i sin tur visar på att den ses som otillräcklig.  

En relation mellan kategorierna otillräcklig marknadsföring och för få kvinnor spelar 

ishockey har framträtt. Den första sägs bidra till den andra, vilken som tidigare nämnts i sin 

tur ger upphov till kärnkategorin ambivalent satsning. I fokusgruppsintervjun säger en 

intervjuperson: 

I1: Alltså det som jag tycker är det största problemet är att vi är så få och det beror ju 

på att folk vet typ inte ens att det [ett damlag] finns… Jag tror att det är många som 

inte ens vet alltså… Om alla fick veta att det fanns så hade ju fler börjat, det tror jag 

verkligen. Om man marknadsfördes mer och damhockey blev mer attraktivt då hade 

det ju kommit många fler.  

Fokusgruppsintervju 

 

Kvinnan säger att det är den otillräckliga marknadsföringen som är anledningen till att så få 

kvinnor utövar ishockey. Hon tror att en mer utbredd marknadsföring hade lockat fler 

kvinnliga spelare. Som förklarats tidigare är kategorin för få kvinnor spelar ishockey en 

förklaring till kärnkategorin ambivalent satsning. Eftersom den kategori som behandlas här, 

vilken är otillräcklig marknadsföring, ger upphov till att för få kvinnor spelar ishockey kan 

den därmed sägas indirekt förklara kärnkategorin.  

 

Ojämlika istider  
Inom denna kategori, ojämlika istider, beskrivs att de tider som kvinnorna får för att träna på 

isen är sämre än de tider som herrsidan får. Kvinnorna har uttryckt att de tycker att det är 

orättvist, elakt och inte sjyst. Tiderna är både färre och senare än herrarnas, vilket framgår i 

egenskaperna få istider och sena istider.  

Att det finns få istider utgör själva utgångspunkten för återstoden av denna kategori. Det 

bristfälliga antalet istider kan ses i fältanteckningen nedan: 

Vi frågar om tillgången till istider. I1 säger att det över lag är för många lag, att det har 

kommit många nya och att det finns för lite istider. Hon säger att det ju finns de som 

håller på med konståkning här också och att det finns för få hallar. Hon menar att det 

hade behövt byggas en till.  

Observation 3 

Fältanteckningen visar att det över lag finns mindre istider jämfört med vad som hade 

behövts. Detta kopplas till att det finns för få hallar och för många som slåss om tiderna i 

dem. Av de tider som finns upplevs att fördelningen av dem mellan damer och herrar är 

ojämlik. Detta beskrivs av en annan person, också vid observationstillfälle tre. Enligt 

fältanteckningen säger denna: ”I2: Men flickorna tränar oftare med pojkarna. Det är för att 

pojkarna har fler istider”. Det väsentliga här är inte att tjejerna spelar med killarna. Det 

intressanta är anledningen till att de gör det, vilket är att tjejerna inte har lika många istider 

som killarna. Oavsett vad detta beror på innebär det att förutsättningarna inte är desamma för 
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båda könen. En anledning till de ojämlika istiderna ges dock av intervjuperson i intervju 1, i 

citatet nedan. 

I: Istiderna, alltså ja, de säger att vi är ett seniorlag så det är därför vi får de sena 

tiderna, men jag köper inte riktigt det resonemanget. Jag tror att det är för att vi är 

tjejer, det är anledningen.  

Intervju 1 

Vad kvinnan uttrycker är för det första att de tider som de får för att träna på isen är sena 

istider, vilket som sagt utgör den andra egenskapen i kategorin ojämlika istider. Vad som setts 

genomgående i studien är en situation där kvinnorna generellt har senare istider än männen. 

Kvinnan i citatet anger anledningen till detta, som är just att de är kvinnor.  

 

Vidare till en relation som framkommit mellan de ojämlika istiderna och för få kvinnor spelar 

ishockey. Vid fokusgruppsintervjun diskuteras denna relation mellan två personer, där den 

förra sägs orsaka den senare. Vad som sägs är: 

 
I2: Det [sena istider] är jättetråkigt. Då tappar man ju också spelare. För som sagt det 

finns ju många unga som spelar och jag vet inte om jag skulle vilja släppa iväg min 

11-åring och träna mellan 21 och 22 och sen släpa upp den till skolan och hinna göra 

läxorna och allting.  

I3: Och så är det ju många som jobbar tidigt. Börjar man 4, 5, 6 någonting där, då 

orkar man ju inte träna till kl. 22. Du är hemma 23 och så ska du upp där 4, 5 timmar 

senare och det funkar ju inte… Man orkar ju inte till slut så då blir det ju att då tränar 

man inte istället, för man får inte ihop det med livet över huvud taget.  

Fokusgruppsintervju 

 

Vad de tillsammans förklarar är att de sena istiderna inte går ihop med jobb och skola. Därför 

låter kvinnorna bli att vara med på träningar. Det resulterar i att det deltar färre spelare under 

dem. Därmed leder de ojämlika istiderna till att för få kvinnor spelar ishockey. Som nämndes 

tidigare blir följden av för få spelare en ambivalent satsning. Detta gör att de ojämlika 

istiderna indirekt orsakar densamma. 

 

En mer direkt påverkan av ojämlika istider på ambivalent satsning finns även, vilket 

intervjuperson 2 i fokusgruppsintervjun visar på då hon säger följande när hon får en fråga om 

vad uteblivandet från träning leder till: ”Att man inte är tillräckligt bra för att sikta mot att bli 

proffs”. Genom detta citat framkommer att en satsning på att bli proffs förutsätter att man som 

spelare måste vara tillräckligt bra. Kvinnornas utveckling hämmas av att de inte kan delta på 

träningarna till följd av de ojämlika istiderna. Därigenom utgör de ojämlika istiderna en 

förklaring till kärnkategorin ambivalent satsning. 

 

Andra ansvarsområden är ett måste  
Andra ansvarsområden är ett måste innebär att kvinnorna, till skillnad från männen, har andra 

ansvarsområden som påverkar och tar tid ifrån ishockeyn. Detta visas genom en 

fältanteckning från observation tre där vi skrivit: ”I3 säger att en kvinna som får jobba, vabba 

med mera har inte tid att lägga på att satsa. Killarna får några miljoner och kan åka iväg hur 

som helst så han kan lägga mer tid på hockeyn.” Här framgår att kvinnan upplever att kvinnor 

inte har samma möjligheter att utöva ishockeyn eftersom de inte får lika mycket pengar i 

kombination med att de behöver jobba, studera och ta hand om barn. Även om kvinnan 

överdriver för att få fram sin poäng säger det ändå något om hur kvinnornas situation skiljer 

sig från männens. Kategorin andra ansvarsområden är ett måste består av egenskaperna 

anpassning av jobb, bortprioritering av träning och påverkan av barn.  
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Anpassning av jobb innebär att de kvinnor som arbetar måste hitta lösningar för att kunna 

kombinera ishockeyutövandet och sina arbeten. Egenskapen kan beskrivas med hjälp av 

nedanstående citat från intervju 1 där kvinnan svarar på vad de behöver göra för att kunna 

utöva ishockeyn. 

I: Många måste ju ta ledigt från jobbet ibland. Det vet jag att när jag jobbade på en 

mataffär så fick jag ta ledigt. Jag fixade och kunde byta bort mina söndagar som vi har 

matcher på. Så då bytte jag bort dem för att jag skulle kunna spela matcherna. Så fick 

jag typ ändra mitt schema så jag fick jobba dag på en torsdag när vi hade 

kvällsträning.  

Intervju 1 

Kvinnan återger att de lösningar hon tillämpat för att kunna både jobba och spela ishockey är 

att ta ledigt, byta arbetspass och ändra sitt schema. Det är detta som syftas på med egenskapen 

anpassning av jobb. Eftersom kvinnorna beskrivits inte tjäna lika mycket pengar på ishockeyn 

som herrarna, och därför måste jobba, är detta en situation som i högre utsträckning påverkar 

damerna.  

Nästa egenskap bortprioritering av träning innehåller att kvinnorna måste välja bort 

träningspass till fördel för att andra ansvarsområden ska kunna skötas. Egenskapen visas i 

intervju 2 där vi pratar om träning i förhållande till skola och jobb. Intervjupersonen säger: 

”Vi vet ju också att liksom jobb och skola kommer ju före, och det vet ju våra tränare också, 

för att vi kan ju inte livnära oss på hockeyn, så jobb och skola måste komma först.” Detta 

förklarar att det finns andra ansvarsområden som går före ishockeyn och utgör ett måste vilket 

är något som både spelare och tränare vet om. Vi har genom hela datamaterialet sett att detta 

gör att kvinnorna är tvungna att prioritera bort träningspass. 

Den sista egenskapen påverkan av barn beskrivs bra i ett citat nedan från 

fokusgruppsintervjun som också synliggör en relation mellan kategorin andra 

ansvarsområden är ett måste och kärnkategorin ambivalent satsning. Relationen innehåller att 

den första skapar den senare. 

I2: Men sen är det inte lika accepterat att vi kanske lämnar våra barn… tre gånger i 

veckan i två timmar per varje kväll.  

I1: Men framför allt tänker jag allt fysiskt. Att vara gravid och sådant. Det är ju inte 

riktigt valbart att du skulle kunna spela hockey under den tiden. Det går ju inte. 

IE: Hur hänger det ihop med att inte satsa på att bli proffsspelare? 

I4: Ja men du blir ju borta så pass länge så du hinner ju tappa för mycket än vad du 

hunnit byggt upp…  
I1: Man måste ju jobba som tjej oavsett och då det går ju inte att prioritera bort det 

istället typ. Så i så fall ska du både jobba och spela hockey och vara med ditt barn. Då 

blir det kanske lite som I2 säger. Det är lite konstigt om du som mamma först skulle 

jobba heltid, sen spela hockey på halvtid en vecka också.  

Fokusgruppsintervju 

 

För det första förklarar kvinnorna att det inte är lika accepterat för kvinnor som för män att 

lämna sina barn. Dessutom hör graviditet till att vara kvinna. Detta utgör ett ansvarsområde 

som påverkar kvinnor eftersom de därför inte får samma tid till ishockeyn som herrarna. Det 

är detta som egenskapen påverkan av barn avser. För det andra säger citatet att frånvaron från 

ishockeyn, på grund av en graviditet och det måste som jobbet utgör, leder till att kvinnorna 

inte satsar på ishockeyn för att de inte har den tid som krävs för att göra en sådan satsning. 

Det är på detta sätt som andra ansvarsområden är ett måste förklarar kärnkategorin 

ambivalent satsning. 
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Ständigt jagande efter pengar  
Kategorin ständigt jagande efter pengar innebär att kvinnornas ekonomiska situation inte är 

lika enkel som herrarnas. De får kämpa mer och jaga pengar på grund av att de har en sämre 

ekonomi. Detta beskrivs av informanterna vara ett problem som funnits länge och som inte 

upphör. Det finns fyra egenskaper som beskriver denna kategori. Dessa är frånvaro av lön, 

svårare sponsorsituation, försäljning och arbete på fritiden samt egenkostnader.  

 

Den första egenskapen frånvaro av lön tydliggörs i ett citat från intervjupersonen i intervju 2. 

Hon ger följande svar när hon får frågan om det finns några skillnader mellan dam- och 

herrsidan: 

 
I: Ja men det är väl att de får lön, och vi inte får det. Eller vi, om man ska ta [hennes 

förening]. Men det är samma sak med SDHL [svenska damhockeyligan], och SHL 

[svenska hockeyligan]. För damerna i högsta ligan får ju inte den lönen att de kan 

klara sig på den lönen men det får ju grabbarna. Så det är väl en skillnad, som inte är 

så jämställd.  

Intervju 2 

Kvinnan förklarar här att damer inte får samma lön som herrar. Detta är den första skillnaden i 

denna kategori som setts mellan dam- och herrsidan i ishockey. Det är en förutsättning som 

kvinnorna inte har. En annan förutsättning som inte ser likadan ut på damsidan gäller den 

andra egenskapen svårare sponsorsituation. Denna kan exemplifieras av intervjupersonen i 

intervju 1, som svarar på hur hon skulle vilja ha det. 

 
I: Generellt bättre förutsättningar, gällande allting. Vi har ju svårare än killag att få 

sponsorer, så vi får ju kämpa mer där och sälja saker för att få in pengar till bussresor 

och allt sådant där. Så att det skulle vara mer en självklarhet. Ja men sponsrar man 

[hennes förening] så kanske man sponsrar damlaget också. För det vet jag ju att det 

varit prat om. För det underlättar ju en hel del för oss.  

Intervju 1 

 

Vad som framgår i detta citat är att det inte är något givet att kvinnor inom ishockey får 

sponsorer. De får kämpa mer än männen för detta. Att sponsorer beskrivs underlätta en hel del 

för kvinnorna visar att sponsring är betydelsefullt. Andra saker som framkommit i övriga 

datamaterialet är att kvinnorna själva får söka efter sponsorer till skillnad från männen som 

kan tillfrågas om att bli sponsrade.  

 

En brist på sponsorer gör att kvinnorna måste dra in pengar på andra sätt. Till exempel genom 

försäljning och arbete på fritiden som utgör den tredje egenskapen. Även denna ses i citatet 

ovan då kvinnan säger att de måste anstränga sig i form av att sälja saker för att ha råd med 

till exempel bussresor. I citatet anges inte vad de säljer men det har angetts av andra 

informanter att det som kvinnorna säljer är exempelvis lotter, lax och underkläder. Utöver 

denna försäljning arbetar också kvinnorna för att få in pengar till lagen. De serverar på julbord 

och städar efter A-lagsmatcher bland annat. Försäljning och arbete har förklarats av kvinnorna 

tar tid av deras vardag, vilket de gärna skulle slippa. 

 

Den sista egenskapen egenkostnader ska beskrivas med utgångspunkt i en fältanteckning från 

observationstillfälle två.    
 

Vi frågar om de får betala allt själva. I1 säger ”byxor och hjälm får vi, allt annat får vi 

betala själva”. I2 säger att ridning, golf och hockey är de dyraste sporterna. I1 säger att 

skridskor och handskar är det man får köpa nya oftast. 6000-8000 för skridskor, 2000 
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för klubba.  

Observation 2 

 

Fältanteckningen är ett exempel på att kvinnorna har egenkostnader. Här ses att kvinnorna får 

byxor och hjälm men får betala övrig utrustning själva. Det som framkommit i övriga 

datamaterialet är att över lag har herrarna inte lika mycket egenkostnader som damerna, som 

spelaraavgiften och kostnaden för utrustning. Det blir därmed dyrare för kvinnor att utöva 

ishockey. De har därför inte samma förutsättningar som männen att göra det. 

Egenkostnaderna har beskrivits av kvinnorna som en följd av brist på sponsorer. Om de inte 

har sponsorer som betalar deras utrustning får de göra det själva. 

En relation som framträtt är att kategorin ständigt jagande efter pengar förklarar 

kärnkategorin ambivalent satsning. Detta visas i citatet från fokusgruppsintervjun nedan där 

en diskussion förs angående den ekonomiska situationen i förhållande till en satsning på att 

bli proffs. 

I1: Killarna kan lägga all sin fokus helt på det sportsliga. För att allt med sponsorer 

och allt, i alla fall på högre nivå, fixar ju någon annan. De kommer ju bara dit och 

tränar, gör det de behöver. Vi måste ju lägga tid. Men vi säljer typ lotter. Förut om vi 

hade egna sponsorer skulle vi ju gärna kontakta dem och så. Vi måste ändå lägga viss 

del av tiden på sådant.  

I2: Den faktiska tiden vi lägger på hockey är ju i procent mycket mindre än vad 

herrarna gör eftersom det är så mycket på sidan om... 

I4: Om man visste att man fick pengar desto högre upp du kom, då skulle man ju lägga 

mer tid på det, för då blir ju det ens jobb… Det är ju problemet att det inte är så. 

Fokusgruppsintervju 

 

Det som citatet beskriver är att kvinnorna måste lägga tid på att kontakta sponsorer, sälja 

saker och andra saker runt om hockeyn, vilket inte herrarna behöver göra. På grund av detta 

går de miste om tid de hade kunnat lägga på hockeyn istället. Hade kvinnorna avlönats för sitt 

utövande av sporten skulle de inte heller behöva lägga tiden på annat utan hade kunnat lägga 

den på hockeyn som en del av sin satsning. Utifrån denna motivering utgör kategorin ständigt 

jagande efter pengar en förklaring till varför kvinnorna gör en ambivalent satsning.  

 

Ishockey är inte för kvinnor? 

Kategorin ishockey är inte för kvinnor? handlar om hur utomstående ser på kvinnor och 

damishockey. Med utomstående syftas på människor som befinner sig utanför själva laget, 

exempelvis föräldrar, publik och klubbarnas ledning. Kategorin framkommer på både 

implicita och explicita sätt i datamaterialet. Gemensamt är dock att de utomstående har en syn 

som innebär ett subtilt motstånd mot att kvinnorna spelar ishockey. Därav benämningen av 

kategorin i form av att innehålla ett frågetecken, vilken antyder att de utomståendes syn utgör 

en inte helt märkbar men ändå möjlig motståndskraft mot kvinnornas ishockeyutövande. 

Denna syn beskrivs genom egenskaperna fördomsfull syn, lågt intresse och klubbledningens 

motvilja.  

Den första egenskapen fördomsfull syn innehåller att de uppfattningar som finns kring 

kvinnornas utövande av ishockey präglas av felaktiga och nedvärderande tankesätt. 

Egenskapen beskrivs utifrån det citat som följer där intervjupersonen i intervju 2 svarar på hur 

hon tror andra ser på henne och andra tjejer som spelar ishockey. 

I: Jag tror att många ifrågasätter lite varför vi håller på... Det är mycket fördomar det 

är det ju.  
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IE: Vad beror det på?  
I: Ja men det är väl just för att vi är tjejer och spelar hockey eftersom det är en sådan 

mansdominerad sport. Jag tror att det är den största anledningen att de har det här 

liksom att killar ska spela hockey, tjejer ska inte spela hockey. Att de har den synen. 

Man ser ju på sociala medier också. Det är jättemycket sådant.  

Intervju 1 

Kvinnan beskriver att hon ser att det är många som har fördomen att kvinnor inte borde hålla 

på med ishockey, vilket hon sett på sociala medier. Att det inte ses som lika naturligt för 

kvinnor att utöva sporten har också visats sig i beskrivningar från informanter. Denna syn 

sägs ha bidragit till att föräldrar till spelarna inte lika gärna skjutsar sina barn till träningarna 

som föräldrarna till killarna. Detta togs upp som en motsats till konståkningstjejerna, vilka 

sades lättare fick stöd av sina föräldrar i att bli skjutsade till träning.  

Nästa egenskap, vilken är lågt intresse, berör det engagemang som utomstående har för 

damishockeyn och deras vilja att titta på densamma. Egenskapen exemplifieras i 

nedanstående fältanteckning från observationstillfälle tre. 

I4 säger att det ju inte finns samma intresse för damhockey som för herrhockey. Hon 

berättar att hennes kollega sa att damishockey inte är lika spännande för att det inte är 

lika hårt eller tufft. Hon fortsätter med att säga: ”Och det är klart. Tjejer får ju inte 

tacklas för att damlagen består av så blandade åldrar och de säger att tjejer skulle vara 

skörare. Så damhockeyn kanske skulle behöva bli tuffare för att få mer intresse”.  

Observation 3 

Vad kvinnan här berättar är att det finns ett lägre intresse för damishockeyn på grund av de 

olika reglerna för damer och herrar, vilka gör damhockeyn mindre hård. Eftersom det sägs 

vara tuffheten som skapar intresse finns därmed inte ett lika stort sådant för damhockeyn. En 

annan del av egenskapen lågt intresse är att det beskrivs vara färre personer som tittar på 

damhockeyn, att den alltså har en mindre publik än herrishockeyn.  

Vidare till den sista egenskapen klubbledningens motvilja. Den beskrivs genom ett citat från 

parintervjun där intervjupersonerna säger följande om ishockeyklubbarnas inställning till 

damhockey:  

I1: Det är lite granna ”Äh vi måste satsa på tjejerna också. Bara för att vi måste satsa 

på tjejerna. Inte för att vi vill, men för att vi måste”. Mm, i vissa föreningar. Andra har 

alltid gjort det. Och det tror jag är väldigt olika i olika föreningar hur man jobbar… 

Samhället i stort har nog gjort att det blivit mer med att klubbarna har tagit sig tid och 

ekonomi för att man måste erbjuda tjejerna också…  

I2: Det är mer politiskt riktigt.  

I1: Ja, precis. Man säger att man gör mer, men gör man det verkligen med hjärtat mer? 

Det är en definitionsfråga. Det är politiskt riktigt att satsa på tjejerna/damerna. Så då 

säger man att man gör det.  

Parintervju 

Intervjupersonerna återger att klubbledningens satsningar på damsidan sker på grund av tvång 

och inte är frivilligt samt för att det är politiskt riktigt. Ledningen har därmed inte en genuin 

vilja att satsa på kvinnorna. I det övriga datamaterialet har det också framkommit att 

ledningen låter bli att satsa på kvinnorna om den slipper. Till exempel har berättats att vissa 

ledningar i klubbar betalat för att slippa ha damlag. Ledningens motvilja har av andra 

informanter beskrivits bero på att den inte ser att kvinnor ska spela ishockey. 
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En relation som framkommit är att kategorin ishockey är inte för kvinnor? förklarar 

kärnkategorin ambivalent satsning. Nedanstående citat belyser detta från 

fokusgruppsintervjun. 

 
I1: Jag tror att det [utomståendes fördomar] kan vara en stor anledning till att man inte 

satsar fullt ut. Eller i alla fall alltså så här. Att det finns lågt intresse och klubbarnas 

motvilja och det. Det är ju en stor anledning till att, ja men mycket av 

förutsättningarna inte är desamma. Och det sa vi ju liksom är den stora anledningen 

till att man inte satsar fullt ut… Det skulle ju absolut kunna vara en orsak till att folk 

kanske inte satsar på att bli proffs, för att man sedan man var liten fått höra att det 

liksom inte går.  

Fokusgruppsintervju 

 

Kvinnan förklarar att alla egenskaper i denna kategori, alltså en fördomsfull syn, lågt intresse 

och klubbledningens motvilja, är orsaker till att kvinnorna inte satsar på att bli proffs. 

Kopplingen är att, om utstående inte tycker att ishockey är för tjejer och en tjej intalas detta 

från ung ålder, kan det göra att hon tror att en satsning inte är möjlig och därför inte gör en 

sådan. Det är på det sättet som kategorin ishockey är inte för kvinnor? ger upphov till 

kärnkategorin ambivalent satsning. 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är huvudangelägenheten som framkommit att damishockeyn inte har 

samma förutsättningar som herrishockeyn. Den utgör de kvinnliga ishockeyspelarnas 

huvudangelägenhet eftersom det är deras mest centrala problem. Det sätt varpå kvinnorna 

hanterar detta är genom en ambivalent satsning, vilket är kärnkategorin. Kärnkategorin består 

av att kvinnorna satsar på ishockeyn genom att utöva den, samtidigt som de inte satsar fullt ut. 

Detta ses i kärnkategorins egenskaper ingen strävan efter att bli proffsspelare och passivitet i 

kampen för lika förutsättningar.  

 

Övriga kategorier som identifierats och som förklarar kärnkategorin kan delas in i kategorier 

som hjälper respektive hämmar kvinnornas satsning på ishockeyn. De tre kategorier som 

befinner sig till vänster på bilden ovan hjälper kvinnorna att fortsätta med sin satsning inom 

ishockeyn. Dessa är: personlig utmaning, som innebär att kvinnorna personligen får ut något 

av ishockeyutövandet; social gemenskap, som innefattar att kvinnorna känner samhörighet till 

laget; önskan om jämställdhet, som beskriver kvinnornas vilja och förhoppning om att 

förutsättningarna ska förbättras. De övriga sex kategorier som befinner sig till höger på bilden 

ovan hämmar kvinnornas satsning. Dessa är: för få kvinnor spelar ishockey, bestående av att 

damishockeyn utövas av färre kvinnor än vad som behövs; otillräcklig marknadsföring, 

vilken innebär att damerna behöver marknadsföras mer än vad de gör; ojämlika istider, som 

förklarar att damerna har sämre istider än herrarna; andra ansvarsområden är ett måste, 

vilken beskriver att kvinnornas ishockeyutövande påverkas av arbete, studier och barn; 

ständigt jagande efter pengar, bestående av att kvinnorna har en sämre ekonomisk situation 

än männen samt ishockey är inte för kvinnor?, som innefattar att utomstående utgör ett sorts 

motstånd till damishockeyn. Kategorin otillräcklig marknadsföring påverkar kärnkategorin på 

ett indirekt sätt medan kategorin ojämlika istider påverkar kärnkategorin både direkt och 

indirekt.  

Diskussion 
Diskussionen som följer kommer först diskutera studiens resultat i förhållande till syfte och 

frågeställning, därefter i relation till den tidigare forskningen. Sedan görs en metodologisk 
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reflektion, vilken följs av den teoretiska och begreppsliga referensram som applicerats på 

resultatet och fördjupar förståelsen av det. Diskussionen avslutas med slutsats och avslutning. 

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka kvinnor som spelar ishockey. Detta har gjorts och de 

kvinnliga ishockeyspelarnas mest centrala problem visade sig vara att damishockeyn inte har 

samma förutsättningar som herrishockeyn. Detta utgör därmed deras huvudangelägenhet. Ur 

denna växte en forskningsfråga fram vilken lyder: Hur hanterar de kvinnliga 

ishockeyspelarna att damishockeyn inte har samma förutsättningar som herrishockeyn? 

Denna anser vi oss ha besvarat genom den kärnkategori som framträtt. Denna säger att 

kvinnornas sätt att hantera de olika förutsättningarna är i form av att göra en ambivalent 

satsning, vilket innebär att de satsar på ishockeyn men inte fullt ut. Det är deras fortsatta spel 

som utgör en sorts satsning, medan deras tillbakahållande angående ett proffsspel och aktiv 

förändring av förutsättningarna utgör att inte satsa fullt ut. Att de gör en viss satsning på 

ishockeyn trots att de har sämre förutsättningar än herrarna sker tack vare att det finns tre 

positiva faktorer, i form av kategorier, som bidrar till det. Dessa är personlig utmaning, social 

gemenskap och önskan om jämställdhet. Trots att de är hälften så många jämfört med de 

hämmande faktorerna, vilka är sex till antalet, är de bevisligen så pass starka att de ger 

kvinnorna skäl att fortsätta.  

De kategorier som utgör hämmande, och därmed negativa, faktorer är för få kvinnor spelar 

ishockey, otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, andra ansvarsområden är ett måste, 

ständigt jagande efter pengar samt ishockey är inte för kvinnor?. Dessa gör alltså att 

kvinnorna inte satsar fullt ut. Både de positiva och negativa kategorierna utgör förklaringar till 

kärnkategorin ambivalent satsning. Med anledning av att vi funnit kärnkategorin ambivalent 

satsning och denna förklarar hur kvinnorna hanterar huvudangelägenheten, men även 

eftersom vi funnit kategorier som förklarar kärnkategorin, har vi besvarat forskningsfrågan.  

Vi har inte haft några förväntningar på vilket resultat vi skulle komma fram till, men vi är 

ändå inte förvånade över att de kvinnliga ishockeyspelarnas huvudangelägenhet är att 

damishockeyn inte har samma förutsättningar som herrishockeyn. Detta eftersom den 

uppfattning vi har är att kvinnor i samhället över lag har sämre förutsättningar än män. Vad vi 

sett gällande huvudangelägenheten är att den generellt inte är tydligt uttalad för kvinnorna i 

deras vardagliga ishockeyutövande. De olika förutsättningarna genomsyrar allt, men är svåra 

att ta på. Detta eftersom de inte är så pass allvarliga var för sig att kvinnorna reagerar starkt 

när de möter dem, men även eftersom det inte på ett direkt sätt berättas för kvinnorna att de 

beror på att de är kvinnor. Att huvudangelägenheten är subtil på det sättet ser vi påverkar 

kärnkategorins utseende. Hade den varit mer uttalad är möjligt att en större vilja hade skapats 

hos kvinnorna att göra något åt och aktivt förändra den. Då hade följden blivit att de gjort en 

full satsning istället för en ambivalent satsning. Därigenom blir det även logiskt att 

kärnkategorin nu utgörs av en ambivalent satsning. Detta med tanke på att de sämre 

förutsättningarna gör det svårt för kvinnorna att satsa. Samtidigt medför faktumet att 

förutsättningarnas inte är så tydliga att kvinnorna inte heller försöker förändra dem, utan 

fortsätter att utöva sporten som den är.  

De faktorer som försvårar kvinnornas satsning utgör, samtidigt som de förklarar 

kärnkategorin, förutsättningar för damishockeyn eftersom de påverkar på vilket sätt den kan 

utövas. Vad vi ser är att en av dem är mer central eftersom den har en avgörande inverkan på 

de andra och gör att de fortlever. Den kategori vi syftar på är ishockey är inte för kvinnor?. Så 

länge exempelvis klubbledningarna inte tänker att kvinnor ska spela ishockey kommer de 

heller inte göra något åt deras ojämlika istider. Ett annat exempel är att en utökad sponsring 

inte kommer äga rum om inte eventuella sponsorer tycker att kvinnor ska spela ishockey och 
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därför inte satsar på dem. Det vi menar är att det inte kommer ske några praktiska 

konsekvenser i positiv riktning om inte synsättet hos utomstående förändras. Om varken 

allmänheten eller klubbledningen satsar på damishockeyn kommer därmed inte heller 

förutsättningarna kunna förbättras för den.  

Den syn som vi just presenterat, vilket är att utomstående måste se att ishockey även är för 

kvinnor för att förutsättningarna ska förbättras och att detta är en så stor faktor, har inte tydligt 

framgått i resultatdelen. Detta med anledning av att kvinnorna inte själva uttryckt att det är en 

avgörande faktor. Vi ser dock ändå att det är av så pass stor vikt. Att kvinnorna inte uttrycker 

det kan tänkas bero på att de befinner sig så nära området och att det är lättare att se saker som 

är konkret framför sig. Vi däremot har inte en vana av att vara där och träder dessutom in på 

området med en beteendevetenskaplig förförståelse. Därför ser vi sådant som är av mer 

abstrakt art, som påverkan av utomståendes syn. 

Något annat som kan sägas om resultatet och dess övriga kategorier och är intressant berör de 

positiva kategorierna, vilka som sagt är personlig utmaning, social gemenskap och önskan om 

jämställdhet. Dessa är faktorer som har en personlig och mellanmänsklig prägel eftersom de 

berör kvinnornas umgänge, egen inställning och vinst. Det viktiga för att de ska fortsätta göra 

en viss satsning är därmed personliga angelägenheter och ett sorts inre driv. Detta utgör en 

kontrast till resonemanget ovan, där utomstående i kategorin ishockey är inte för kvinnor? 

håller deras satsning tillbaka. De andra negativa kategorierna som håller dem tillbaka, i form 

av för få kvinnor spelar ishockey, otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, andra 

ansvarsområden är ett måste och ständigt jagande efter pengar, är till skillnad från de 

positiva kategorierna inte personliga och mellanmänskliga. Istället är de mer praktiska och av 

yttre karaktär eftersom de angår konkreta faktum och göromål samt berör sådant som verkar 

utanför kvinnorna. Det innebär att de kategorier som gynnar kvinnorna och trycker dem mot 

en satsning angår deras umgänge och eget driv, medan de kategorier som motverkar 

satsningen är av yttre och praktiskt art. 

En sista sak att säga om resultatet är att det innehåller två kategorier som inte är unika för just 

kvinnor som spelar ishockey. Dessa är social gemenskap och personlig utmaning. Kvinnorna 

beskriver att dessa faktorer även har inflytande över herrarnas utövande. Trots att faktorerna 

inte gäller endast de kvinnliga ishockeyspelarna ser vi att de ändå innehar en viktig del i vår 

grundade teori, i och med att de har en stark inverkan på att kvinnorna fortsätter spela. Vi ser 

till och med att dessa faktorer kan vara mer avgörande för de kvinnliga ishockeyspelarna än 

de manliga med anledning av att de beskrivit att det finns fler faktorer för dem som försvårar 

deras satsning.  

Tidigare forskning 
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan vår studie och den tidigare forskningen, men även 

reflektioner kring likheterna och skillnaderna. Detta kommer göras utifrån de teman som 

identifierats i den tidigare forskningen, vilka är femininitet som oförenlig med normativt 

manliga egenskaper, marginalisering av kvinnor, inverkan av kulturella könsförväntningar 

och acceptans och reproducering av könsstrukturer.  

Upplägget för följande avsnitt kommer se ut på så sätt att en sammanfattning av temat först 

återges. Därefter görs en bredare diskussionen av kärnkategorins koppling till det aktuella 

temat. Till sist gås övriga kategorier in på mer specifikt. Eftersom de övriga kategorierna är en 

del av förklaringen till kärnkategorin kopplar även denna diskussion ihop temat till 

kärnkategorin även om den ambivalenta satsningen inte explicit nämns.  
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Femininitet som oförenlig med normativt manliga egenskaper 

Det första temat, femininitet som oförenlig med normativt manliga egenskaper, berör att 

kvinnlighet inte ses som förenligt med att vara aggressiv, professionell eller en äkta 

sportfantast. Gällande aggressiviteten ses denna som en motsats till vad det innebär att vara 

kvinna eftersom det sistnämnda ses som synonymt med svaghet. Därför har kvinnor behövt 

legitimera sin aggressivitet. Angående professionaliteten har visats att kvinnor varit tvungna 

att välja mellan att vara feminina och inta en roll som mamma eller syster, eller att vara 

professionell och neutral. När det kommer till att vara en äkta sportfantast har kvinnor inte 

setts som detta. Istället har de uppfattats som larviga och okunniga samt sexualiserats av män.  

Det som den tidigare forskningen visat, gällande att femininitet inte är förenligt med 

normativt manliga egenskaper, skulle kunna utgöra en förklaring till kärnkategorin ambivalent 

satsning. Att femininitet inte ses höra ihop med normativt manliga egenskaper innebär för de 

kvinnliga ishockeyspelarna att de befinner sig i ett sammanhang där de inte passar in på grund 

av att de är kvinnor. Detta med anledning av att ishockey är hård och tuff till sin natur och 

därmed är en normativt manlig sport. Kopplingen härifrån till kärnkategorin ser vi kan ta två 

vägar men utgår ifrån samma princip, vilken är att den just omtalade oförenligheten 

internaliserats mer eller mindre av alla i samhället. För de kvinnliga ishockeyspelarna innebär 

detta att de lärt sig att det inte är naturligt för dem att utöva ishockey. Därför satsar de inte 

helhjärtat utan gör istället en ambivalent satsning. Den andra kopplingen består av att 

oförenligheten medför att det hos allmänheten inte blir lika intressant, attraktivt och självklart 

att kolla på kvinnlig ishockey som manlig. Följden blir att kvinnliga ishockeyspelare inte får 

samma uppmuntran att spela eller samma intäkter som herrarna vilket hämmar satsningen och 

därmed gör den ambivalent.  

En likhet har setts mellan detta tema och vårt resultat på så sätt att det finns en motsättning 

mellan att vara feminin och inneha normativt manliga egenskaper. Till exempel kan 

aggressiviteten relateras till kategorin ishockey är inte för kvinnor?. Kategorin berättar att 

utomstående ser damishockeyn som mindre hård än herrishockeyn, till följd av att det inte 

tillåts likadana tacklingar i den. Denna syn kan förstås innehålla att femininitet inte är 

förenligt med det hårda och aggressiva, vilket liknar den tidigare forskningen. Ett annat 

exempel gäller professionaliteten, där en likhet finns till kategorin andra ansvarsområden är 

ett måste. I kategorin framkommer att kvinnorna har svårt att satsa på ishockeyn på grund av 

att de behöver ta hand om barn. Likheten till den tidigare forskningen är att kvinnorna måste 

välja mellan rollen som mamma eller professionell. Detta eftersom kvinnorna i vår studie, i 

och med bortprioriteringen av en satsning inom ishockeyn, också väljer bort en sådan karriär 

och den professionalitet det hade inneburit.  

Två skillnader finns också mellan detta tema och resultatet. Den tidigare forskningen förklarar 

att kvinnor som spelar ishockey gör det på ett aggressivt sätt och känner att de måste 

legitimera aggressiviteten. Detta ses inte i vår forskning eftersom de kvinnor vi studerat inte 

ses som aggressiva varken av utomstående eller dem själva. Inte heller vi har observerat ett 

aggressivt spel hos spelarna. Den andra skillnaden ligger i att den tidigare forskningen visat 

att kvinnor i ishockeyvärlden sexualiseras av män. I vår studie har detta inte framkommit. Att 

vår studie skiljer sig från den tidigare forskningen, genom att inte visa på aggressivitet eller 

sexualisering, ser vi har sin grund i den svenska kontexten. I Sverige finns en kultur präglad 

av försiktighet, att vara lagom och en respekt för andras integritet, vilket vi ser motverkar 

handlingar kännetecknade av aggressivitet och sexualisering. Denna kultur skiljer sig från till 

exempel USA, där det är mer accepterat och eftersträvansvärt att ta plats, synas och höras, 

vilket brukar benämnas som en machokultur.  
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Intressant att notera är att även vår forskning, som vi har argumenterat för ovan, har visat en 

femininitet som oförenlig med normativt manliga egenskaper. Att detta inte enbart 

framkommit i USA, Kanada, Storbritannien och Australien, utan även i Sverige, indikerar att 

synen är utbredd över världen. Det visar på att en internationell struktur finns där manlighet 

och kvinnlighet särskiljs och att kvinnor har svårt att ses höra hemma inom sportvärlden, 

vilken historiskt varit en manlig domän. Att den finns i dessa länder behöver inte 

nödvändigtvis innebära att den är utsträckt över världen. Dock menar vi att det går att hävda 

med anledning av att de länder som nämndes är en del av västvärlden, vilken brukar ses vara i 

framkant när det gäller synen på kvinnor. Det talar för att samma struktur finns i övriga 

världen. Att denna struktur finns världen över förklarar också varför vår studie relaterar till 

den tidigare forskningen på just nämnda sätt.  

Marginalisering av kvinnor 
Det andra temat, marginalisering av kvinnor, innefattar att kvinnor i sportsammanhang blir 

exkluderade och bortprioriterade genom att exempelvis inte representeras i samma grad som 

män, möta fientlighet och oförskämdhet samt inte få samma tillgång till istider som männen.  

Den mest framträdande relationen som kan ses mellan det just nämnda temat och 

kärnkategorin är att den ambivalenta satsningen är en sorts marginalisering i sig. Det hela kan 

förklaras som att de kvinnliga ishockeyspelarna distanseras från den sportsliga sfären när de 

inte satsar fullt ut, genom att exempelvis inte träna lika ofta som herrarna. Kärnkategorin kan 

också ses relateras till temat marginalisering av kvinnor i form av att temat förklarar 

kärnkategorin. Detta genom att marginaliseringen innebär att kvinnorna inte ges samma 

förutsättningar att satsa, i form av till exempel istider. Därför satsar de inte fullt ut utan gör 

istället en ambivalent satsning.  

Temat marginalisering av kvinnor liknar vår studie där en marginalisering av kvinnor också 

finns. I kategorin otillräcklig marknadsföring berättas att kvinnorna utestängs i form av att 

exempelvis inte synas lika mycket som herrarna i media. Vidare visar kategorin ojämlika 

istider på att kvinnorna exkluderas genom att inte ha samma tillgång till träningstillfällen som 

männen. Ett sista exempel på hur kvinnorna i vår studie marginaliseras har sin grund i de 

kategorier som nyss omtalades. Som nämndes i resultatet leder dessa till kategorin för få 

kvinnor spelar ishockey, i form av att kvinnor inte ens börjar spela ishockey respektive inte 

kan delta i den lika mycket. I och med att kvinnorna därmed stängs ute från utövandet helt 

eller delvis exkluderas dem även på detta sätt från sporten.  

Gällande detta tema kan också nämnas en skillnad mellan den tidigare forskningen och vår 

studie. Av den tidigare forskningen framgår att kvinnor mött oförskämdhet och fientlighet. 

Kvinnorna i vår studie har mött ett sorts motstånd i och med kategorin ishockey är inte för 

kvinnor?. Däremot har de inte förklarat att de mött oförskämdhet eller fientlighet. Den sortens 

marginalisering har vi alltså inte sett spår av i vår studie.  

Att en likhet funnits även i detta tema ser vi förklaras av att det finns en internationell struktur 

där kvinnor inte ses höra hemma i sportvärlden. Om kvinnor hade haft en given plats skulle de 

inkluderats och prioriterats i lika hög grad som män. Eftersom de marginaliseras har de därför 

inte en sådan. Vi ser att denna struktur är problematisk eftersom den kan ses bidra till sitt eget 

upprätthållande. Detta eftersom en marginalisering av kvinnor innebär att de inte ses i 

sportsammanhang, och detta i sin tur förstärker bilden av att det inte är naturligt för kvinnor 

att utöva sport. Därigenom lever strukturen vidare.  

Skillnaden gällande att de kvinnliga ishockeyspelarna i vår studie inte mött lika mycket 

motstånd i form av oförskämdhet och fientlighet tyder på att det är lättare för kvinnor i 

Sverige, jämfört med de länder där den tidigare forskningen utförts, att utöva ishockey. Vi 
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tänker oss att detta beror på att det över lag finns ett klimat i Sverige där acceptansen av 

kvinnliga idrottare är större, vilken i sin tur kan ha grund i att Sverige kommit längre i 

jämställdheten. Samtidigt ser vi att det sker en marginalisering, vilket innebär att 

jämställdheten inte nått hela vägen fram.  

Inverkan av kulturella könsförväntningar 
Temat inverkan av kulturella könsförväntningar innehåller att mannen ses vara bättre och 

utgör normen i sportvärlden. Det innehåller också att kvinnor jämförs med män och omtalas 

på stereotypiska sätt som exempelvis mamma.  

 

Det sätt som vi ser att kärnkategorin ambivalent satsning relaterar till temat inverkan av 

kulturella könsförväntningar består av att den första kan vara ett bevis på att den andra 

faktiskt finns. Att det är färre kvinnor än män som satsar fullt ut på ishockey tyder på att det 

finns en norm som säger att mannen har en mer naturlig plats inom sporten. Detta då det går 

att ana att större ansträngningar allmänt hade gjorts för att de kvinnliga ishockeyspelarna ska 

få samma förutsättningar som de manliga om både män och kvinnor hade setts vara lika 

självklara inom ishockeyn. 

 

Vårt resultat liknar den tidigare forskningen på så sätt att båda visar på kulturella 

könsförväntningar. De syns inte på ett tydligt sätt i resultatet eftersom de kvinnliga 

ishockeyspelarna, till skillnad från kvinnorna i den tidigare forskningen, inte har beskrivit att 

de jämförs med männen eller att männen skulle vara bättre på något sätt. Trots det ser vi att 

det finns kulturella könsförväntningar, vilket gör att vår studie stämmer överens med den 

tidigare forskningen.  
 

Likheten återfinns för det första i kategorin andra ansvarsområden är ett måste. Denna består 

av att kvinnorna förväntas ha mer ansvar över barnen än vad männen har och, så som i den 

tidigare forskningen, får stereotypiska roller som mamma. Därmed finns olika 

könsförväntningar. Den andra likheten ligger i kategorin ishockey är inte för 

kvinnor? som innehåller att utomstående inte ser att kvinnor hör hemma inom ishockeyn. Det 

innebär att det finns en norm om att ishockey är en manlig sport. Dessutom har kvinnorna sagt 

att utomstående kan tycka att damishockeyn är mindre intressant eftersom den ses vara mesig 

och inte lika hård som herrishockeyn. Det rör sig här om kulturella könsförväntningar 

eftersom uppfattningarna kring ishockeyn är annorlunda beroende på om det rör sig om män 

eller kvinnor.  
 

Precis som i föregående teman ser vi att det som här är gemensamt för vår studie och den 

tidigare forskningen grundas i likadan struktur som tidigare identifierats, där kvinnor ses på 

och behandlas annorlunda än män. Att likheten inte syns på ett tydligt sätt i resultatet ser vi 

beror på att kvinnorna själva har internaliserat de kulturella könsförväntningarna och därmed 

ser dem som naturliga. På grund av det beskrivs dem inte av kvinnorna. I den tidigare 

forskningen omtalas de som sagt av kvinnorna. Enligt det just förda resonemanget skulle det 

förklaras av att de inte internaliserat de kulturella könsförväntningarna. Vi ser dock inte att 

detta är fallet utan att en annan faktor är inblandad, vilken är att de kulturella 

könsförväntningarna är mycket starkare och därmed mer synliga i de länder som den tidigare 

forskningen utförts i.   
 

Acceptans och reproducering av könsstrukturer 
Det sista temat acceptans och reproducering av könsstrukturer handlar om att synen på 

kvinnor och män som olika accepterats och reproducerats på olika sätt. Till exempel genom 
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att kvinnor inte sagt ifrån när de blivit behandlade som svaga och att kvinnor framställt 

herrishockey som den vanliga ishockeyn. Ett undantag finns dock i form av att kvinnor i ett 

fall motsatt sig orättvisa istider.  
 

Den huvudsakliga koppling som vi ser att kärnkategorin ambivalent satsning har till det 

aktuella temat utgörs av att de kvinnliga ishockeyspelarnas ambivalenta satsning kan ses som 

en acceptans och reproducering av könsstrukturerna. Kärnkategorin innehåller som bakant att 

kvinnorna inte satsar fullt ut, utan är passiva när det gäller att försöka förbättra 

damishockeyns förutsättningar. Oavsett vad de tycker om ojämlikheten och vilken avsikt de 

har, accepterar de den könsstruktur som innebär att damishockeyn inte har samma 

förutsättningar som herrishockeyn genom att vara passiva. Detta eftersom passiviteten 

förmedlar att de är okej med könsstrukturen och att den tillåts att fortsätta verka. I och med 

denna tillåtelse reproduceras den också.   
 

Något annat som kopplar vår forskning till har den tidigare är att ett visst motstånd finns mot 

könsstrukturerna i kärnkategorin ambivalent satsning, vilken som sagt innebär att de har en 

vilja att förutsättningarna ska vara lika och gör vad som krävs för att fortsätta spela. Detta 

utgör ett visst motstånd eftersom de därmed vill och fortsätter försöka förändra och inte gett 

upp. I den tidigare forskningen består motståndet av det undantag där kvinnorna protesterade 

mot orättvisa istider. Samtidigt skiljer sig motståndet i den tidigare forskningen från vår 

studie eftersom det i den förra utgörs av endast ett specifikt fall, medan vi funnit ett motstånd 

som är allmänt utbrett.  
 

Att både vår studie och den tidigare forskningen visar på att acceptans och reproducering sker 

av könsstrukturer, visar först och främst på att det finns en utbredd struktur där män och 

kvinnor ses som olika, men också att det vanliga sättet att förhålla sig till den är att acceptera 

och reproducera den. Att motståndet i vår studie är mer allmänt förekommande än i den 

tidigare forskningen talar dock för att det är lättare att sätta sig emot den i Sverige. Det visar 

att könsstrukturen inte är lika etablerad och därmed inte har ett lika hårt grepp om kvinnor i 

Sverige.   
 

Sammanfattning och framtida forskning 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en gemensam beröringspunkt mellan vår studie 

och den tidigare forskningen. Denna i form av att alla teman grundar sig i en struktur där 

kvinnor och män inte har samma villkor att utöva sport. Detta ser vi gör det svårare för 

kvinnor i hela världen att utöva sport. Samtidigt ser vi att det är lättare att vara kvinnlig 

ishockeyspelare i Sverige eftersom könsstrukturen inte är lika stark här som i de länder där 

den tidigare forskningen genomförts. Detta synliggörs genom att det i Sverige inte finns en 

kultur som är lika aggressiv eller präglad av könsförväntningar. Här möter kvinnliga 

ishockeyspelare heller inte lika mycket motstånd i form av fientlighet och oförskämdhet. De 

har också lättare att själva göra motstånd mot ojämställda förhållanden. Det kan dock sägas att 

även om kvinnliga ishockeyspelare i Sverige har bättre förutsättningar, jämfört med kvinnliga 

idrottare i USA, Kanada, Storbritannien och Australien, är de fortfarande inte så bra som 

männens. Därmed är det ändå en bit kvar innan jämställdhet uppnås inom ishockeyn.   

 

Här kan vi också ta upp att något som observerats är att vår forskning skiljer sig en del mot 

den tidigare gjorda i och med att vi funnit att kvinnorna gör en ambivalent satsning, vilket den 

tidigare forskningen inte berör. Den tar inte heller upp de positiva aspekterna av den 

ambivalenta satsningen, i form av att kvinnorna vill förändra förutsättningarna och faktiskt 

fortsätter spela. Därav att vi inte kunnat relatera den tidigare forskningen och dess 
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forskningsteman till den positiva sidan av de kvinnliga ishockeyspelarnas ambivalenta 

satsning. 
 

Gällande framtida forskning är det första förslaget att undersöka hur de som vi benämnt som 

utomstående, exempelvis klubbledningen och föräldrar till ishockeyspelare av båda könen, 

uppfattar förutsättningarna inom ishockey i förhållande till kön. Att detta är intressant att 

undersöka grundas i vår syn att utomstående är betydelsefulla för förbättrandet av 

förutsättningarna. Därför hade deras tankar kring sin egen roll och påverkan varit angelägna 

att vidare bedriva forskning kring. Ett annat förslag är att i fortsatt forskning fokusera på 

kvinnliga ishockeyspelare på högre nivå. Detta med anledning av att de faktiskt har gjort en 

proffssatsning trots de sämre förutsättningarna och därmed kan ha en annan insyn i 

ishockeyns förutsättningar.   
 

Teoretisk och begreppslig referensram 
Inom detta underavsnitt kommer fokus finnas på att diskutera denna studies resultat i 

förhållande till två teorier för att få en utökad förståelse för resultatet. De teoretiker vars 

teorier vi valt att utgå ifrån är Yvonne Hirdman och Raewyn (tidigare R. W.) Connell. Valet 

av dem har sin grund i att resultatet visar på skillnader mellan män och kvinnor. Detta i form 

av att de har olika förutsättningar inom ishockeyn och därmed olika möjligheter att satsa på 

den, vilket visar sig genom kärnkategorin ambivalent satsning. Att Hirdmans och Connells 

teoretiska ramverk har valts ut motiveras av att de båda erbjuder förklaringar till 

kärnkategorin då deras teorier berör hur skillnader görs och upprätthålls mellan män och 

kvinnor. De gör dock detta på något olika sätt; Hirdman genom att fokusera på bilden av 

kvinnan i jämförelse med mannen och Connell genom att belysa könsskillnaderna utifrån ett 

mer maktorienterat och strukturellt perspektiv.  

Hirdmans teori om genussystemet 
I centrum för Hirdmans (2001) teori om genussystemet är begreppet genus. Detta står för de 

föreställningar och handlingar som finns om män och kvinnor (ibid:14). Medan kön syftar på 

kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor används genus för att benämna allt som berör 

manligt och kvinnligt, exempelvis politik, mat och arbete (ibid:16). Genus innefattar att män 

och kvinnor inte är bestämda på ett visst sätt utav biologin. Istället handlar det om en ständig 

formningsprocess där fostran och tvång är verksamt (ibid:11-12). Detta genom att människor 

föds in i de rådande tanke- och handlingsmönstren om könen som olika. Denna process är 

både män och kvinnor delaktiga i (1988:52–53).  

Med genussystem avser Hirdman (1988:51) en struktur, mönster eller nätverk som ordnar 

män och kvinnor. Systemet består av föreställningar, förväntningar, fenomen och processer 

kring män och kvinnor. Genussystemet innehåller och förklaras utförligare med hjälp av två 

lagar eller principer, vilka är dikotomin och hierarkin.  

Dikotomin står för ett särskiljande av manligt och kvinnligt. Dessa blandas inte ihop utan ses 

som motsatser. Den tydligaste formen av särskiljande finns i arbetsdelningen där män och 

kvinnor utför olika typer av arbeten. Dikotomiseringen innefattar att män värderas positivt 

och kvinnor negativt. Hur män och kvinnor görs skillnad på illustreras av Hirdman genom en 

stereotyp av manligt och kvinnligt, vilken kallas A-B (Hirdman, 1988:51–52). Stereotypen 

kommer förklaras härnäst. För att bättre förstå den krävs dock först en redogörelse för de två 

andra stereotyper som Hirdman menar funnits och fortfarande finns. Dessa benämns A-icke A 

och A-a. 
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De tre olika stereotyperna som Hirdman (2001) använder fångar hur uppfattningar om män 

och kvinnor sett ut genom tiderna. Gemensamt för alla dessa stereotyper är att kvinnan i dem 

jämförs med mannen, som alltid benämns A och ses ha egenskaper som att vara hård, 

förståndig och stark (ibid:48). Den första stereotypen benämns A-icke A och historiskt sett var 

den också den första av de tre stereotyperna att existera. I denna stereotyp ses kvinnan, icke 

A, som att hon inte är man. Det innebär att hon inte ses som existerande eller viktig, utan en 

vag och konturlös gestalt (ibid:27-28).  

De andra två stereotyperna är bilder av kvinnan där hon är mer uttalad. Hon är någon, dock 

fortfarande sämre än mannen. I den stereotyp som kallas A-a är kvinnan, a, en sämre version 

av det manliga. Hon ses som en outvecklad man, alltså inte hård, förståndig och stark, utan 

som att hon är mindre kontrollerad, mer vildsint och ständigt otillfredsställd. Hon tas för att 

tillhöra naturen jämfört med mannen som ses vara utvecklad och ha förstånd och själ. 

(Hirdman, 2001:28–29)  

Den tredje och sista stereotypen utgör en dikotomi och beskrivs som A-B. Fortfarande 

representeras A av det manliga men här förklaras det kvinnliga som B. I detta sätt att se 

kvinnan innefattas att hon inte längre är en version av mannen, utan hon är en motsats till 

honom genom att inneha egenskaper som är unika för kvinnan. Dessa egenskaper, vilka 

beskriver kvinnor som tysta, blyga, pryda och ömtåliga, är inte sådana en man vill ha och det 

är på så sätt kvinnan fortfarande ses som sämre (Hirdman, 2001:36–37). Det sätt varpå 

dikotomiseringen i genussystemet sker är alltså i form av att kvinnan, B, på detta sätt formas 

som annorlunda och en motsats till mannen, A.  

I dagens samhälle formas och ses kvinnor enligt Hirdman som en kombination mellan A-a 

och A-B. De uppfattas både som sämre versioner av män, till exempel genom att ha sämre 

fysiska förmågor, men också som en motsats till mannen, till exempel genom att vara mödrar 

eller kvinnor med östrogen som gör dem passiva och inåtvända. Kvinnor formas och uppfattas 

således som antingen sämre och avvikande eller annorlunda och avvikande. (Hirdman, 

2001:43–44) 

Angående hierarkin, som är den andra logiken i genussystemet, representerar den att män och 

kvinnor är placerade i en ordning. Kvinnor har där en underordnad position, till skillnad från 

männen som anses vara det normala och allmängiltiga. De senare utgör därmed en norm. 

Mellan dikotomin och hierarkin finns ett förhållande, där den förra är en förutsättning för den 

senare. Det är alltså genom att män och kvinnor särskiljs och görs till motsatser som den 

manliga normen kan existera och kvinnor därmed underordnas männen (Hirdman, 1988:51–

52). Vilket ovan nämnts sker särskiljandet genom stereotypen A-B, i vilken männen ses som 

hårda, förståndiga och starka och kvinnorna som tysta, blyga, pryda och ömtåliga. Det är 

därmed denna stereotyp som möjliggör en hierarki. Hade inte män och kvinnor gjorts skillnad 

på hade det inte varit möjligt att värdera män högre än kvinnor i en hierarki.   

Som även nämndes ovan är både män och kvinnor delaktiga i den process som upprätthåller 

genussystemet. Det sätt varpå detta sker är igenom genuskontrakt. Begreppet hjälper till att 

skapa en förståelse för hur kvinnors möjligheter begränsas och hur den manliga normen kan 

fortsätta existera. Genuskontrakt är osynliga avtal mellan män och kvinnor och utgör 

föreställningar om hur de vardera ska bete sig och se ut, exempelvis hur de ska prata och klä 

sig (Hirdman, 1988:53–54). Kontrakten är stereotypiska och innehåller att mannen har ansvar, 

skyddar och försörjer kvinnan medan hon är beroende av mannen och har hand om 

barnafödande och uppfostran (Hirdman, 2001:88). Genuskontrakten förs över från förälder till 

barn, genom att den förra introducerar den senare för dem. Kontrakten är därmed den 

mekanism som gör att genussystemet och dess hierarki fortlever (Hirdman, 1988:54).  
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Diskussion utifrån Hirdman 
Hirdmans teori om genussystemet kan användas för att förklara den huvudangelägenhet som 

framkommit och kärnkategorin, vilket är det sätt varpå huvudangelägenheten hanteras. Med 

utgångspunkt i huvudangelägenheten, vilken är att damishockeyn inte har samma 

förutsättningar som herrishockeyn, ser vi att kvinnornas sämre förutsättningar beror på att de 

befinner sig i genussystemet. Som Hirdman tar upp består genussystemet av de två 

principerna dikotomi och hierarki. Dikotomin syns på ett väldigt tydligt sätt i resultatet genom 

att damerna och herrarna särskiljs i olika lag. Särskiljandet är enligt Hirdman en förutsättning 

för en hierarki. Att kvinnliga och manliga ishockeyspelare har olika förutsättningar tyder på 

att en sådan hierarki finns, där kvinnor är underordnade män. Hirdman skulle därmed förklara 

att de olika förutsättningarna beror på hierarkin, som i sin tur baseras på särskiljandet av män 

och kvinnor. Att de kvinnliga ishockeyspelarna befinner sig i en situation med sämre 

förutsättningar än deras manliga motsvarigheter beror därmed inte på något specifikt problem 

hos de klubbar vi undersökt utan en samhällelig faktor i form av genussystemet.  

Det sätt som Hirdmans teori förklarar kärnkategorin är på så sätt att kärnkategorin inte 

existerat om dikotomin inte funnits. Detta kan förklaras genom att genussystemets dikotomi, 

som förklarades ovan, är grunden till huvudangelägenheten. Huvudangelägenheten gör som 

bekant att kärnkategorin ambivalent satsning existerar, eftersom kärnkategorin är ett sätt att 

hantera huvudangelägenheten. I och med att dikotomin ger upphov till de sämre 

förutsättningarna, och dessa i sin tur medför att kvinnorna gör en ambivalent satsning, utgör 

särskiljandet av de kvinnliga och manliga ishockeyspelarna den grundläggande förklaringen 

till att kvinnorna gör en ambivalent satsning. Därmed förklaras kärnkategorin av 

genussystemets dikotomi.  

Angående dikotomin sker, som tidigare nämnts, särskiljandet av kvinnor och män genom 

stereotypen A-B. I resultatet ser vi denna stereotyp i kategorin ishockey är inte för kvinnor?. 

Den innefattar att utomstående såsom klubbledningen, föräldrar och publik har ett subtilt 

motstånd mot att kvinnor spelar ishockey. Den stereotypiska uppfattningen om kvinnliga 

ishockeyspelare ser vi i att kvinnorna ses utöva ishockeyn på ett mindre hårt och tufft sätt i 

jämförelse med männen. Hårdhet och tuffhet liknar de egenskaper Hirdman beskriver 

kännetecknar den manliga stereotypen A. Att kvinnorna ses som mindre hårda och tuffa kan 

tolkas på olika sätt, dels som stereotypen A-a, dels som A-B. Stereotypen A-a kan ses genom 

att faktumet att vara mindre hård och tuff än mannen kan innebära att vara en sämre version 

av honom. Angående stereotypen A-B går även denna se eftersom en mindre utpräglad 

hårdhet och tuffhet också kan tala för att de kvinnliga ishockeyspelarna ses som helt 

annorlunda och därmed en motsats till herrarna. Som tidigare nämnts ser vi att utomståendes 

syn behöver förändras för att de kvinnliga ishockeyspelarnas förutsättningar ska kunna 

förbättras. Eftersom de utomståendes syn består av att män och kvinnor görs skillnad på är det 

stereotypen A-B som är verksam. Därför är det alltså specifikt denna som måste upphöra för 

att kvinnorna ska kunna få bättre förutsättningar, och därmed även kunna göra något mer än 

en ambivalent satsning. Hirdmans teori säger därmed att de kvinnliga ishockeyspelarna inte 

hade behövt göra en ambivalent satsning om kvinnor och män, i ett bredare 

samhällsperspektiv, inte hade gjorts skillnad på. Kvinnorna hade alltså kunnat satsa fullt ut, 

såsom männen, om denna särskiljning inte hade funnits. 

Ytterligare en koppling mellan Hirdmans teori och kärnkategorin är att kvinnornas 

ambivalenta satsning beror på genuskontraktet. Den del av den ambivalenta satsningen som 

här avses är den som innebär att kvinnorna inte satsar fullt ut. I resultatet gestaltas detta av att 

de inte aktivt försöker förändra förutsättningarna eller gör en satsning på att bli proffsspelare. 

Att de inte satsar fullt ut skulle av Hirdman förklaras genom att de följer ett osynligt avtal som 
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säger att vissa saker inte ska förknippas med eller göras av kvinnor. För de kvinnliga 

ishockeyspelarna innebär det att de inte ska spela ishockey och försörja sig på detta, utan ta 

hand om barn, vilket synliggjorts i kategorin andra ansvarsområden är ett måste. Detta är 

inget vi ser att kvinnorna medvetet försöker eftersträva eller försvara. Istället framstår det som 

något som de på ett oreflekterat och automatiskt sätt förhåller sig till. Det tyder på att det finns 

ett osynligt genuskontrakt som är verksamt. Eftersom både män och kvinnor är delaktiga i 

genuskontraktet måste båda grupperna därmed aktivt sträva efter att förändra uppfattningarna 

om dem som motsatser för att förutsättningarna ska bli jämlika.  

Connells teori om genus som struktur av social praktik 
Även Connell (1996:97) omtalar genus, vilket beskrivs vara en struktur som innehåller sociala 

praktiker vilka organiserar det sociala livet. Denna har inte en biologisk grund, utan byggs 

upp genom sociala relationer i vilka individer och grupper befinner sig (Connell, 2002:9-10). 

Conell (1996:97) beskriver att genusstrukturen har tre beståndsdelar, vilka är makt, 

produktion och emotionell bindning. De två förstnämnda är särskilt tillämpbara för denna 

studie och denna diskussion.  

Den första beståndsdelen, även kallad maktrelationer, är en allmän struktur i vilken manlig 

dominans finns, där kvinnor underordnas män. Detta är vad genusstrukturen i den 

amerikansk-europeiska delen av världen består av, vilken benämns patriarkatet (ibid). I en 

sådan skapas intressegrupper, där män och kvinnor utgör två sådana (ibid:106). I en struktur 

där kvinnor är underordnade männen återskapas de förra som en grupp som har ett intresse av 

förändring, medan de senare förblir försvarare av sin position. Detta menar Connell är 

oundvikligt och sker oavsett hur människorna inom ordningen förhåller sig till eller anser om 

det.  

Inom maktrelationerna sker vidare en så kallad patriarkalisk utdelning. Den innebär att 

männen får materiella resurser, prestige, ära och rätten att bestämma. Ett exempel på de 

materiella resurserna är att män inom rika kapitalistiska länder får dubbelt så hög lön som 

kvinnor. Det är även mer sannolikt att männen innehar maktpositioner, exempelvis i form av 

att vara verkställande direktörer eller ägare av större företag. Av parlamentsledamöter är 

dessutom en av tio kvinnor. Detta trots att det, i tidsstudier, visats att män och kvinnor arbetar 

lika mycket. (Connell, 1996:106–107) 

Den andra beståndsdelen, även kallad produktionsförhållanden, handlar om att en 

arbetsfördelning finns mellan män och kvinnor, vilken innebär att män har vissa sorters jobb 

och kvinnor andra (Connell, 2002:60). Ett exempel på detta är att sekreterare och 

kontorsbiträden, mellan 2006 och 2010, till 96 procent bestod av kvinnor (Connell & Pearse, 

2015:117). Utöver denna arbetsfördelning finns en bredare uppdelning där kvinnor tenderar 

att ta hand om hem och barn, medan män utför avlönat arbete och därmed ses höra hemma i 

den ekonomiska sfären (Connell, 2002:61). Dessa produktionsförhållanden innebär 

ekonomiska konsekvenser för kvinnor eftersom männen är de som får den ekonomiska 

avkastningen (Connell, 1996:98). Förutom den ekonomiska påverkan har arbetsdelningen fler 

effekter. En sådan är att utbildningssystemet är uppdelat genom att män är överrepresenterade 

i datavetenskapliga utbildningar och kvinnor detsamma i omvårdnadsutbildningar (Connell, 

2002:62). 

Diskussion utifrån Connell 
Det första i Connells teori som kan diskuteras i förhållande till resultatet i denna studie är 

maktrelationer och den patriarkala utdelning de ger upphov till. Huvudangelägenheten, att 

damishockeyn har sämre förutsättningar än herrishockeyn, kan genom Connells teori 

förklaras av att maktrelationer finns. De består av att de manliga ishockeyspelarna innehar en 
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dominerande ställning i jämförelse med de kvinnliga. Dessa maktrelationer resulterar enligt 

Connell i en patriarkal utdelning. I resultatet utgörs den av att de kvinnliga ishockeyspelarna 

exempelvis inte har samma lön som herrarna och får mindre prestige och ära i form av att inte 

bli lika uppmärksammade i media. Det är därmed genom den patriarkala utdelningen, som 

maktrelationerna innebär, som kvinnorna inte får samma förutsättningar som herrarna. 

Eftersom de sämre förutsättningarna medför en ambivalent satsning ligger maktrelationerna, 

och dess patriarkala utdelning, till grund även för kärnkategorin. Det är därmed en ojämlik 

samhällsstruktur som gör att kvinnorna har svårt att satsa fullt ut och istället gör en 

ambivalent satsning. Precis som sades utifrån Hirdman kan ett resonemang föras även med 

hjälp av Connell vilket säger att kvinnornas underordning behöver förändras för att de ska få 

mer jämlika förutsättningar, och därmed kunna satsa ännu mer på ishockeyn. 

Vad som vidare kan sägas angående kärnkategorin ambivalent satsning är att den kan 

förklaras av de intressegrupper som skapas inom maktrelationerna. De kvinnliga 

ishockeyspelarna är en sådan intressegrupp som utifrån Connell är intresserade av förändring. 

Det förklarar kvinnornas vilja att fortsätta kämpa och förändra förutsättningarna och därmed 

den satsning de till viss del gör. Maktrelationerna förklarar därmed kärnkategorin. Den kan 

även utifrån Connell förklaras av att det finns män i ishockeykontexten som vill försvara sin 

position som överordnade. Genom försvarandet bidrar de till att skapa ett motstånd som 

försvårar kvinnornas satsning och därför gör att kvinnorna både satsar och inte satsar istället 

för enbart det förstnämnda.  

Till sist kan kärnkategorin ambivalent satsning också förklaras av produktionsförhållanden 

som är den andra beståndsdelen av genusstrukturen. Denna syns i resultatet i kategorin andra 

ansvarsområden är ett måste, vilken beskriver att kvinnorna förväntas ta hand om barn och 

måste arbeta för att de inte får någon lön av ishockeyn. Att kvinnorna har dessa förväntningar 

och måsten förklaras utifrån Connell av den arbetsfördelning som kännetecknar 

produktionsförhållandena, där kvinnor tar hand om barn och män utför avlönat arbete. I 

resultatet har framgått att kvinnorna inte får samma ekonomiska fördelar som männen. Det 

stämmer överens med det Connell menar att produktionsförhållandena medför, vilket är att 

kvinnorna inte får en ekonomisk avkastning. Eftersom kvinnorna har en sämre ekonomisk 

situation har de som också nämnts svårare att satsa på ishockeyn. Därigenom förklarar 

genusstrukturens produktionsförhållande kvinnornas ambivalenta satsning. Eftersom 

satsningen försvåras av genusstrukturen behöver den förändras för att kvinnorna ska kunna 

satsa fullt ut. Detta gäller även maktrelationerna. Hade de inte setts som hemmahörande inom 

olika områden och olika högt ordnade i genusstrukturen skulle de getts samma förutsättningar 

att satsa och därför även kunna göra det i lika hög grad. Genusstrukturen är dock socialt 

skapad, vilket innebär att dessa skillnader mellan män och kvinnor inte är givna. Det gör dem 

möjliga att förändra. Det är därigenom möjligt att kärnkategorin ändras framöver.  

Metodologisk reflektion 
I denna metodologiska reflektion kommer en diskussion föras kring genomförandet av 

studien. Den första tanke vi har berör vårt användande av fältanteckningar och inspelning av 

de formella intervjuerna. Angående detta kan sägas att inspelningen kunde ha uteslutits. De 

fältanteckningar som gjordes var så passa rika på information att vi i efterhand kunde se att 

inspelningarna inte var nödvändiga. Dessutom ser vi att vi ändå lyckades fånga innebörden 

som informanterna förmedlade. Detta gör att inspelningar, som lyssnades igenom i efterhand 

endast i syfte att citera informanterna korrekt, inte fyllde den funktion som de var tänkta att 

göra. Vad inspelningarna resulterade i var att de tog extra tid från studien, vilken kunde 

använts för andra ändamål, som formandet av den grundade teorin. Även detta gör att 
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inspelningarna var obefogade. Vad allt detta säger är att vi borde ha litat på vår egen förmåga 

att minnas och enbart skriva fältanteckningar. 

Nästa reflektion som gjorts gäller analysen i den öppna fasen i förhållande till GT:s tanke om 

emergens. I denna fas hade vi till viss del svårigheter att frigöra oss från vår teoretiska 

förförståelse, vilket gjorde att vissa av koderna som togs fram hade tvingats på data och hade 

för hög abstraktionsnivå och inte var grundade. Med det sista menar vi att de framtagna 

koderna inte uttryckte vad som faktiskt hände i datamaterialet och var viktigt för 

informanterna, utan hade sin grund i teorier som vi hade med oss in i intresseområdet. 

Exempelvis såg vi inledningsvis data som talade för en aggressivitet hos de kvinnliga 

ishockeyspelarna, vilket vi benämnde normativ manlighet. Det innebär att vi från början hade 

svårt att vara öppna och därmed förverkliga GT:s tanke om emergens. Vi insåg dock snart 

efter att koderna var ogrundade och för teoretiska, vilket togs med inför den fortsatta 

analysen. De koder som var för höga i abstraktionsnivå och ogrundade kunde vi sedan koda 

om eller ta bort i den andra analysen i den öppna fasen. Därmed lärde vi oss av misstaget, 

vilket innebär att det slutliga resultatet inte påverkats av det. Det som däremot varit en negativ 

konsekvens av det är att analysarbetet i den öppna fasen tog längre tid än vad det hade kunnat 

göra. 

Den tredje reflektionen berör också vår analys. Till skillnad från förra stycket berör detta alla 

tre faser och handlar om benämningen av kategorier och egenskaper. Inledningsvis var vi inte 

införstådda i hur viktigt det skulle visa sig vara att så tidigt som möjligt namnge båda dessa på 

ett sätt som verkligen fångade deras innebörd. Vi hade en tanke om att vi kunde sätta 

provisoriska namn och ändra dem senare i studien så länge som innehållet i kategorierna 

någorlunda framgick. Detta visade sig alltmer försvåra vårt teoriskapande eftersom namnen 

påverkade hur vi tänkte om kategorierna och deras egenskaper, trots att det inte var vår avsikt. 

Påverkan bestod av att det blev svårt att se hur egenskaperna hörde ihop med kategorierna och 

sedan vilken relation som fanns mellan de senare. Även detta innebar att mer tid gick åt än 

vad som hade behövts om vi inte hade underskattat vikten av genomtänkta benämningar. Alla 

tre metodologiska aspekter som hittills diskuterats har därmed varit tidsödslande. Samtidigt 

har de kunnat lösas på olika sätt, vilket gör att tidsåtgången utgjort det enda problemet med 

dem. 

En sista sak som är värd att nämnas i denna metodologiska reflektion angår fördelningen av 

empiriska data i resultatavsnittet. I denna är citat från formella intervjuer mer frekvent 

förekommande än fältanteckningar. Detta tänker vi kan ses som en brist. Vi ser dock inte att 

det är ett tillkortakommande, i och med att det finns logiska anledningar till fördelningen. Den 

första är att det som framträdde som viktigt på området bäst framkom genom intervjuer. Detta 

eftersom informanternas upplevelser var centrala för studien och intervjuer tillåter dessa att 

visa sig. Den andra anledningen är att studien startade med observationer. Vi hade vid 

studiens början inte utvecklat vår teoretiska känslighet i tillräckligt hög grad för att kunna titta 

eller fråga efter det som senare framstod som viktigt. Därför gav inte heller observationerna 

lika mycket relevant data som de formella intervjuerna, vilka skedde i ett senare skede då den 

teoretiska känsligheten dessutom utvecklats. Därav den mer ojämna fördelningen av empiri. 

Samtidigt är viktigt att komma ihåg att observationerna lade grunden för den grundade teori 

som växt fram.  

Slutsats och avslutning 
Denna studie har grundats i ett intresse för jämställdhet och genus. I förhållande till resultatet 

syns detta på olika sätt med utgångspunkt i huvudangelägenheten damishockeyn har inte 

samma förutsättningar som herrishockeyn. I och med att olika förutsättningar medför olika 
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möjligheter och lika möjligheter är innebörden av jämställdhet, är ishockeyn inte jämställd. 

Även att kärnkategorin och majoriteten av de andra kategorierna visat sig vara specifika för 

de kvinnliga ishockeyspelarna talar för att jämställdhet inte finns inom ishockeyn. Ett 

exempel är att kvinnorna inte befinner sig i samma ekonomiska situation som männen. 

Angående genus kan denna sociala process, vilken tillskriver män och kvinnor olika 

egenskaper, ses i resultatet i kategorierna andra ansvarsområden är ett måste och ishockey är 

inte för kvinnor?. Detta i och med att båda kategorierna, som tidigare förklarats, grundas i en 

syn på män och kvinnor som olika och innehavande av olika roller. Denna syn består av att 

damishockeyn ses som mindre tuff och att kvinnorna tillskrivs roller som mammor.  

För att ishockeyn ska bli jämställd kan det, utifrån resultatet, ses att de kategorier som 

beskrivits som negativa behöver åtgärdas. Dessa är som sagt för få kvinnor spelar ishockey, 

otillräcklig marknadsföring, ojämlika istider, andra ansvarsområden är ett måste, ständigt 

jagande efter pengar samt ishockey är inte för kvinnor?. Enligt tidigare resonemang är det 

också av större betydelse att förbättra dessa än att stärka de positiva faktorerna, vilka är 

personlig utmaning, social gemenskap och önskan om jämställdhet. Detta med anledning av 

att de negativa faktorerna är så pass många och har beskrivits ha en avgörande inverkan på 

kvinnornas förutsättningar och därmed även deras satsning. Därmed är det inte tillräckligt att 

stärka de positiva faktorerna, trots att de har en stor betydelse. Som diskuterats innan kan 

också ses att det är av stor vikt att synen hos utomstående förändras eftersom det går se att 

den är grundläggande för att en förändring ska ske hos de övriga negativa faktorerna.  

Genom resultatet, och den diskussion som förts kring det, anser vi oss ha lyckats med att bidra 

till forskningen. Vad studien visat på skiljer sig som bekant till viss del från den tidigare 

forskningen. Vad denna studies grundade teori berättat, och därmed bidragit med kunskap om, 

är på vilket sätt de kvinnliga ishockeyspelarna hanterar de sämre förutsättningarna och vad 

som påverkar den hanteringen. En förhoppning finns hos oss om att denna kunskap kommer 

användas i och bidra till jämställdhetsarbetet inom ishockeyn. 
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