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Abstract 
Denna studie behandlar jämställdhetsaspekten inom Svenska Ishockeyförbundet och några 
utvalda underliggande divisioner. Ämnet jämställdhet är ständigt ett debatterat ämne i 
dagens samhälle på alla olika nivåer och arbetet kring frågan är både aktuellt och viktigt. Det 
finns en önskan att genom denna studie skapa ett intresse kring ämnet ur ett nytt perspektiv, 
och att visa en nyanserad bild än den negativa bild som idag ofta förmedlas. Jämställdhet och 
det arbete som krävs för att utveckla det förmedlas många gånger som en börda och något 
problematiskt. Samtidigt förmedlas inte fördelarna med jämställdhet i förhållande till de 
förbättringar det kan leda till inom alla organisationer. Generellt diskuteras jämställdhet och 
mångfald, vilka förändringar som kan leda till en utveckling och hur paradigminnovation kan 
utveckla en organisations redan befintliga jämställdhetsarbete. Brister förtydligas och 
förändringsförslag ges för att kunna skapa en bättre balans mellan könen i en 
mansdominerad organisation. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer riktade till ett 
antal utvalda respondenter. På grund av att denna studie vill undersöka en social verklighet 
är en kvalitativ forskningsmetod att föredra. Detta eftersom att det ger störst utrymme när 
det handlar om enskilda individer. Med det sagt är denna studie baserad på kvalitativ 
forskning för att kunna påvisa den sociala verklighet som avspeglar organisationen. 

Keywords: innovation, paradigm, jämställdhet, mångfald 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
This essay describes the gender perspective in the organization Svenska Ishockeyförbundet 
(The Swedish Ice Hockey Association). Equality is a constantly debated topic in today's 
society at all levels and work around the issue is both time consuming and important. The 
purpose in this study is to create a new perspective on equality between men and women 
through innovation theories. Gender equality and the work required to develop it is often 
perceived as a burden and somewhat problematic. The work for gender equality and diversity 
is described from different point of views in the organization. What changes can lead to 
development and how paradigm innovation can develop those areas in the organization. 
Through semi-structured interviews difficulties and areas of improvement has been brought 
to light.  The suggestions to change seek to create a better balance between the sexes in a 
male-dominated organization. A qualitative research method has been used and the 
information about the work for equality in the organization has been collected through semi-
structured interviews with selected respondents. The topic of gender equality, diversity and 
innovation is discussed and what changes can lead to development. How paradigm 
innovation can develop an organization's existing work for increased equality. Because this 
study investigates a social reality a qualitative research method has been chosen. 

Keywords: innovation, paradigm, gender equality, diversity 

 

  



 
 

Förord 
Denna studie har varit intressant och spännande. Ämnet som studien behandlar är som 
vidare kommer att förklaras innovation kopplat till jämställdhet inom en utvald organisation. 
Eftersom ämnet i sig kan upplevas känsligt och laddat har processen och alla dess steg genom 
arbetets gång varit lärorikt.  

Dagens Sverige talar för jämställdhet och att alla skall bemötas och behandlas lika. Dock ser 
verkligheten inte alltid ut så och det debatteras mycket kring ämnets olika aspekter i svenskt 
föreningsliv. Det har varit fängslande att få en inblick i hur en organisation som övergripande 
är mansdominerad hanterar genusfrågor samt hur det prioriteras. Det finns många olika 
uppfattningar om vad jämställdhet innebär och betyder, genom denna process har många 
perspektiv och sidor synliggjorts.  

 

Vi vill tacka alla som deltagit och bidragit till att denna studie kunnat genomföras, det hade 
inte varit möjligt utan er. Vidare vill vi tacka våra uppdragsgivare Erika Holst och Henrik 
Haraldsson på Svenska Ishockeyförbundet för förtroendet. Slutligen vill vi ge ett stort tack till 
vår handledare Carina Sjödin på Mälardalens Högskola för det nödvändiga stöd och den 
feedback som hon gett oss under processens gång. 

 

 

 

 

 

 

Definitioner 
 

Divisioner = Klubbar och distrikt. 

Handling = Författarnas översättning från det engelska ordet action. Syftar till de saker 

människor gör i olika situationer. 

Mångfald = I denna studie behandlas mångfald relaterat till kön. 

RF = Riksidrottsförbundet. 

SIF = Svenska Ishockeyförbundet. 

Respondenter = Personer som blivit intervjuade till denna studie.  

Stålbucklan = Damernas motsvarighet till herrarnas TV-puck. 
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1. Inledning och bakgrund  
Denna studie behandlar ämnet innovation med koppling till jämställhet, vilka fördelar det 
medför samt vilka förändringar som kan genomföras. Ingången till ämnet jämställdhet har 
skett via mångfald eftersom att det varit ett sätt att förklara fördelarna med att ha en 
organisation som består av både män och kvinnor. Mångfald är ett brett diskuterat ämne för 
utveckling och förändring. Det är en viktig nyckel inom ämnet innovation eftersom att det 
medför fler perspektiv och skapar ett ökat idéflöde inom organisationer och grupper. 
(Johansson, 2005)  

Studiens inriktning blir i detta fall att behandla mångfald mellan könen och förklara vilka 
fördelar detta kan medföra för framtiden inom organisationen, samt på vilket sätt det ökar 
organisationens innovationsförmåga. Inom innovation är mångfald en viktig aspekt eftersom 
det som tidigare nämnts, i praktiken leder till utökade perspektiv, ökat antal idéer och 
utvecklingsmöjligheter. Genom mångfald skapas nya infallsvinklar eftersom människor med 
olika bakgrund och erfarenheter många gånger tänker olika. (Leonard & Swap, 2005) 
Leonard & Swap (2005) diskuterar även aspekten att grupper av blandade kön har en högre 
kreativ förmåga än grupper bestående av samma kön.  

För att förankra studien i verkligheten har efterforskning genomförts inom svensk 
ishockey, där jämställdheten idag är bristande. Det finns dock en uttryckt vilja inom Svenska 
Ishockeyförbundet (förkortas SIF) gentemot en förändring och förbättring kring ämnet 
jämställdhet. Innovation blir ett viktigt ämne för att de förändringarna som önskas skall 
kunna bli möjliga, framförallt när det kommer till förändring av en redan existerande kultur 
som funnits med under en lång tid. 

Vidare finns det krav från Riksidrottsförbundet på att SIF skall uppnå vissa 
jämställdhetsmål till år 2017. Den innebär att alla idrotter skall uppfylla ett visst procentantal 
gällande fördelningen mellan könen. Det uppsatta målet är att 40 procent ska bestå av 
kvinnor respektive 40 procent män. Detta procentantal ska finnas i alla beslutande organ 
såsom valberedningar, styrelser, högre befattningar och tränare (Riksidrottsförbundet, 2011). 

Att diskutera ämnet jämställdhet och det arbete som bedrivs respektive inte bedrivs 
uppfattas allmänt som ett känsligt ämne. Detta har vidare bekräftats genom studiens gång 
genom den information som framkommit ur empirin. Detta har resulterat i att information 
som införskaffats från olika delar av SIFs organisation behandlas konfidentiellt av den 
orsaken att ämnet upplevs känsligt. En andel av respondenterna har uttryckt en önskan om 
anonymitet eftersom de inte vill ifrågasättas eller exponeras. 

Vidare bör tilläggas att jämställdhet är ett ständigt debatterat ämne, inte minst inom 
sportens värld. För att exemplifiera detta fick en manlig fotbollsspelare en bil från 
fotbollsförbundet för att denne slagit rekord i antal spelade landskamper, men den kvinna 
som spelat allra flest landskamper uppmärksammades inte. Trots att kvinnan i fråga faktiskt 
spelat fler landskamper än sin manliga kollega. Detta är bara ett exempel av många, men det 
synliggör en problematik som förekommer inom sportvärlden. (Fotbollsgalan TV4, 2013-11-
11; Dagens Nyheter, 2013-11-11) 

1.1 Svenska Ishockeyförbundet 

Svenska Ishockeyförbundet (SIF) sammansluter ideella föreningar som är verksamma inom 
ishockey och Inline hockey i Sverige. SIF arbetar för att främja, utveckla och administrera 
dessa sporter samt representerar dem utomlands. SIFs vision är att den svenska ishockeyn 
ska bli bäst i världen på alla plan. (Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsidé, 2013) 

 

SIF är en divisionaliserad organisation och har därmed olika divisioner som är självstyrande. 
SIF och dess underliggande divisioner (distrikt och klubbar) bedrivs demokratiskt, de 
representanter som finns är invalda i organisationerna av medlemmarna. Inom alla 
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divisioner finns en styrelse med ett övergripande ansvar och under dessa finns arbetsgrupper 
eller kommittéer med mer specifika uppgifter (tävlingskommitté, damkommitté etc.). För att 
hitta möjliga kandidater till styrelser och kommittéer finns en valberedning (även den vald av 
medlemmar) som tar in förslag och letar efter möjliga personer.  

 

Givetvis finns en del övergripande regler som de olika divisionerna måste förhålla sig till, 
men SIF har begränsade möjligheter att påverka hur de underliggande verksamheterna sköts. 
Det är medlemmarna som äger och styr verksamheten, det vill säga att det är medlemmarna 
som på årsmöten röstar fram de som representerar klubben/distriktet. Idrottsföreningarna, 
distrikten och det övergripande förbundet drivs inte i vinstsyfte utan det eventuella 
överskottet skall användas i verksamheten kommande år. Visserligen är det så att en del 
föreningar har anställd personal och omsätter mycket pengar, men då är ofta fallet så att 
föreningen är uppdelad, en ideell del och ett aktiebolag. (Forslund, 2009; Alvesson & 
Sveningson, 2007) 

SIF är en mansdominerad organisation, endast sex procent av de aktiva medlemmarna är 
kvinnor (Riksidrottsförbundets statistik: Andelen aktiva kvinnliga medlemmar 2012) och är 
medvetna om att det finns en hel del att ta tag i.  

1.2 Jämställdhetsmål 

SIF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) vilket kräver att SIFs verksamhet bedrivs i 
enlighet med RFs stadgars första kapitel (Svenska Ishockeyförbundets stadgar, 2013). Att SIF 
är mansdominerat gör dem inte unika, över hälften av Riksidrottsförbundets medlemmar 
består av styrelser med över 60 procent män (Riksidrottsförbundet, 2012, 
Styrelsesammansättning i SF). Genom ett förändrat sätt att arbeta och med ett förändrat 
synsätt kan också vikten av en mer jämställd organisation leda till många nya förändringar 
och ökad måluppfyllelse. För SIF är det en utmaning att förena sitt ansvar gentemot 
Riksidrottsförbundet samt att de svara mot sina underliggande divisioner som är 
självstyrande. 
 
Som tidigare nämnt har RF satt upp jämställdhetsmål (Riksidrottsförbundet, 2011) som SIF 
målmedvetet ska arbeta mot. Delmålen som ska vara uppnådda till 2017 är: 
 

 Kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 
40 procent. 

 Andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel 
generalsekreterare/förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, 
inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent. 

 Valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och 
män. 

 Andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 
procent 
- inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 
- vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 
- vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
- vid SF:s landslagsverksamhet. 

 
 
(rf.se/Jamstalldhet/Jamstalldhetsmal/ 2013-12-10) 

 

  

http://www.rf.se/Jamstalldhet/Jamstalldhetsmal/
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_31869/cf_394/Andel_kvinnor_SF.PDF
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2. Frågeställning 
Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundets underliggande divisioner för att öka jämställdheten 
inom sina organisationer?  
Vad kan Svenska Ishockeyförbundet göra för att underlätta och driva på 
jämställdhetsarbetet? 

2.1 Innovationsbidrag 

Innovationsbidraget i denna studie blir att urskilja förändringsmöjligheterna för utveckling 
av det jämställdhetsarbete som idag genomförs av SIF. Innovationsbidraget blir även att 
kunskapsberika SIF genom att synliggöra brister och lyfta fram de framsteg som gjorts inom 
organisationens olika divisioner.  

Med hänsyn till det som framkommit genom studien blir målet vidare att försöka 
tydliggöra vad som kan utvecklas ytterligare för att arbetet skall bli framgångsrikt. Detta görs 
främst genom att tydligt påvisa var förändringar bör genomföras samt att ge förslag på hur 
detta skall verkställas i praktiken med hjälp av teoriförankringar. Förhoppningen är att 
denna studie ska synliggöra problematiken och i enlighet med detta skapa förutsättningar för 
ett fortsatt arbete gentemot jämställdhet som kan effektiviseras och möjliggöras i större 
utsträckning. 

2.2 Syfte 
Syftet med studien är att kunskapsberika SIF samt att visa kopplingen mellan innovation 
och jämställdhet. Studien behandlar innovation och jämställdhet samt de 
förnyelsemöjligheter som dessa områden kan ge. För att visa detta kommer studien att 
synliggöra det nuvarande arbetet som bedrivs, respektive inte bedrivs. Önskan finns att 
inom SIFs organisation identifiera vad som skulle krävas för att åstadkomma en positiv 
förändring, samt förhoppningsvis kunna urskilja hur ett effektivare arbete gällande 
jämställdhet skulle kunna se ut och utvecklas för framtiden. 

2.3 Avgränsning 

Tidsramen för denna studie är begränsad till tio veckor, därför genomförs avgränsningar för 
studien. Alla föreningar och distrikt (divisioner) inom SIF ser olika ut, men på grund av 
tidsramen kommer inte alla divisioner att kunna representeras inom denna studie. Den 
verklighet som studien skildrar visar de olika respondenternas syn på jämställdhetsarbetet 
och vad SIF skulle kunna göra för att underlätta arbetet som bedrivs.  

Studien gör en avgränsning som syftar till att lyfta fram hur SIF kan arbeta inom sin 
organisation. De yttre aktörerna (såsom SISU, RF, kommuner etc.) kommer inte att ge sin 
syn på SIFs arbete och det tas inte upp hur samarbeten med yttre aktörer ser ut. De 
förändringsförslag, strategimetoder och utvecklingsmöjligheter är begränsade till hur SIF 
kan förbättra sitt arbete. 

Eftersom denna fallstudie visar hur det är inom organisationen under tiden studien 
genomförs skulle troligen inte resultatet av denna studie nödvändigtvis bli detsamma om den 
genomfördes igen i framtiden, då uppfattningar och arbetssätt kan ändras över tid. Studien 
skulle kunna ligga till grund för att visa på hur organisationen förändrats.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 
I det här avsnittet redogörs det för hur studien genomförts, vilka val som gjorts och varför. 

3.1 Metodval 

Detta är en kvalitativ fallstudie eftersom fokus kommer att ligga på en specifik organisation. 
Redogörelsen från respondenterna kommer att klargöra hur verkligheten inom 
organisationen upplevs och vilka möjliga förbättringsområden som finns. Kvalitativ metod är 
vald för studien eftersom att den skapar utrymme för en detaljerad och mer ingående studie 
av ett enda fall. Genom att använda intervjuer som sker via personliga möten önskar 
författarna skapa en bild av hur verkligheten ser ut inom organisationen. Kvalitativ forskning 
visar i större grad sociala verkligheter än kvantitativa metoder eftersom den avser att mäta 
och jämföra resultat. Kvalitativ forskning blir därför vald eftersom studien avser att visa en 
social verklighet. Det ställer dock högre krav på analys av datan som insamlats, eftersom att 
det varit mycket material som bearbetats. Detta kan skapa problem och det gäller därför att 
vara på sin vakt när det selektiva urvalet sker utifrån de olika valda områden som önskas 
behandlas genom studien. (Bryman, 2008) 

3.2 Val av respondenter 

Valet av respondenter har skett i samråd med uppdragsgivarna ifrån SIF, som har gett förslag 
på tänkbara positioner för studien att kontakta. Uppdragsgivaren har inte deltagit i 
kontakten med respondenterna och har inte heller någon information om vilka dessa är, mer 
än vad som framgår av denna studie. Eftersom materialet som insamlats behandlas 
konfidentiellt har respondenternas namn ersatts med en kod samt titel, exempelvis R4 -
distriktsordförande. (Bryman, 2008) Valet av att behandla respondenterna anonymt har som 
tidigare nämnts gjort på grund av ämnets känslighet. Det har i sin tur bidragit till att en del 
av de mer utförliga beskrivningarna och uppgifter respondenterna har lämnat har behövt 
maskeras, namn, platser och specifik information har plockats bort. Vilket medfört att vissa 
förändringsinitiativ inte kunnat behandlas specifikt eller synliggjorts. 

Urvalet av respondenter är inte slumpmässigt utfört utan har varit målinriktat (Ibid). 
Respondenterna är uppdelade i tre områdesgrupper, varje område representerar personer 
med samma uppgift från olika geografiska områden inom Sverige. Alla respondenter har 
inom sin position möjlighet att påverka jämställdhetsarbetet som bedrivs inom sin 
organisation.  

Då urvalet av respondenter har baserats på intressanta positioner i organisationen har 
studien inte tagit någon hänsyn till om respondenten varit man eller kvinna. Respondenterna 
tillfrågades på grund av sin position, vilket resulterade i att övervägande respondenter är 
män, detta avspeglar Svenska Ishockeyförbundet som organisation. 

3.3 Intervju 

Intervjuer som metod bör validitetsäkras, detta görs främst genom att intervjuaren ser till att 
den informationen som uppkommer under intervjun är trovärdig och att kvalitén på det som 
framkommer säkerställs genom noggrann utfrågning gentemot vad som uttalas och det 
respondenten åsyftar. (Kvale & Brinkmann, 2009) Detta blir särskilt viktigt för att undvika 
missförstånd och misstolkning från intervjuarens sida. Detta kunde göras eftersom att 
semistrukturerad intervju valdes som metod, vilket tillät intervjuarna att ställa följdfrågor 
och ifrågasätta det som upplevdes som otydligt. 

För att skapa ett resultat med bästa tänkbara insyn i organisationen är intervjuer att 
föredra. Det ger en möjlighet till ett mångsidigt resultat som på ett tydligt sätt kan påvisa 
verkligheten inom organisationen. Det bör dock tilläggas att de intervjuer som genomförts 
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under studien endast har innefattat nio respondenter. Eftersom undersökningen berör en 
stor organisation kan brist på perspektiv ifrågasättas. Om det funnits mer tid och ekonomsikt 
stöd, hade författarna kunnat genomföra djupare efterforskning och utökat antalet 
respondenter. 

De intervjuplatser som använts för genomförandet av studien valdes av respondenterna, 
det vill säga på deras kontor eller lokal ordnad av dem. Detta tros ha varit en fördel med 
tanke på att respondenter ofta känner en trygghet i en igenkännande miljö (Bryman, 2008). 
En annan fördel som bör tilläggas är att detta även var den bästa praktiska lösningen 
eftersom att författarna hade svårt att ordna lokal på de respektive orterna. Under 
intervjuerna var en av författarna den ledande frågeställaren och den andra kontrollerade tid, 
såg till att alla frågor i intervjuguiden (se Bilaga 1) blev besvarade och ställde eventuellt 
följdfrågor. Efter genomförandet av några intervjuer, fastställdes rollerna där en var den 
ledande frågeställaren och den andra fokuserade på följdfrågor.   

Det är högst sannolikt att de sociala roller författarna intog under intervjuerna påverkade 
resultatet av intervjuerna. Författarna försökte i största möjliga mån att agera neutrala och 
undvika att uttrycka egna åsikter kring de ämnen som diskuterades. 

3.4 Semistrukturerad intervju 

Studien har insamlat empirin baserat på intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade 
intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna baserades på teman för att ge respondenten 
större frihet att svara öppet och ärligt. Valet av semistrukturerad intervju gjorde även att 
frågorna inte behövde komma i samma följd utan kunde ändras beroende på vad 
respondenten svarat i tidigare frågor. (Bryman, 2008) 

Intervjuguiden baserades på teman och utifrån dessa skapades öppna frågor (Se Bilaga 1 
för hela intervjuguiden). Eftersom intervjuguiden skulle användas till olika personer med 
olika positioner inom organisationerna var det viktigt att frågorna var öppna och inte 
specifika (Ibid). 

Två testintervjuer genomfördes för att testa reaktionen på frågeformuleringarna och hur 
lång tid en intervju skulle kunna komma att ta (Ibid). De två testrespondenterna kom båda 
från organisationer med olika bakgrund än den som behandlats i denna studie. Detta för att 
de respondenter som sedan intervjuats har olika positioner och organisationer vilket ställt 
krav på att intervjuguiden skall kunna användas till alla valda respondenter. Under dessa 
testintervjuer fungerade intervjuguiden och tidsbegränsningen på trettio minuter överskreds 
inte. Denna tidsbegränsning var till en början problematisk att hålla sig till under 
genomförandet av intervjuerna, de respondenter som hade mer tid att undvara resulterade i 
längre intervjuer. 

Efter att en intervju var genomförd fyllde båda författarna i varsitt egendesignat 
attitydformulär (se exempel Bilaga 3). I attitydformuläret noterades hur intervjun gick, hur 
atmosfären var, om respondenten kändes öppen i sina svar eller om hen av någon anledning 
kunde antas hålla tillbaka med sina svar av olika anledningar. Eftersom attitydformuläret 
användes gav det utrymme för att tydligt urskilja vilka förbättringar som kunde göras tills 
nästa intervju. (Ibid) 

Användandet av attitydformuläret resulterade i att de roller som författarna hade under 
intervjuerna fastställdes. Den ena var bättre på att vara den ledande frågeställaren och den 
andra var bättre på att ställa följdfrågor.  

3.5 Inspelning och transkribering 

Samtliga intervjuer har spelats in efter samtycke från respondenten (se exempel på 
godkännandeformulär i Bilaga 2). Inspelning av intervjuerna har gjorts för att underlättar en 
noggrannare analys av vad som egentligen sagts samt att de feltolkningar författarna kan ha 
gjort under intervjun lättare kan kontrolleras. Eftersom intervjuerna spelades in och 
transkriberades möjliggjorde det att respondenterna fick tillgång till att läsa igenom 
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råmaterialet och gavs möjlighet till kommentarer. Detta gjordes för att säkerställa att 
respondenterna gavs tillfälle att förtydliga sina åsikter om det skulle skett misstolkning från 
författarnas sida eller om något specifikt behövde förtydligas. Transkriberingen gjordes även 
för att materialet på ett effektivt sätt skulle kunna kodas. (Bryman, 2008)  

3.6 Kodning 

Kodningen för denna studie har avsett att bryta ner de transkriberade intervjuerna i mindre 
delar, genomföra jämförelser, kategorisera och begreppsliggöra det som framkommit utifrån 
intervjuerna. Syftet med kategoriseringen är att försöka urskilja vilka begrepp som väger 
tyngst och vilken upplevd verklighet respondenterna återkommande beskriver. Under 
kodningsprocessen har jämförelser systematisk gjorts, olikheter och likheter har tagits i 
åtanke vilket vidare lett till att det varit en lång process för att framgångsrikt lyckas urskilja 
de vanligaste förekommande beskrivningarna. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

De valdes fyra olika kodningskategorier, dessa är: utvecklingsmöjligheter, jämställdhet, 
organisation och strategi. Inom de olika kategorierna delades även respondenterna in inom 
de olika positionerna var för sig, till exempel att alla sportchefers syn på jämställdhet 
redovisas gemensamt. (Bryman, 2008) Att det blev ovannämnda kategorier beror främst 
på att intervjuerna synliggjorde dessa områden, kategoriseringen underlättade 
sorteringen av materialet. 

3.7 Etiska överväganden 

Eftersom att frågor gällande jämställdhet kan vara av känslig natur är det viktigt att behandla 
frågorna på rätt sätt. Av hänsyn till detta har uppdragsgivaren blivit tillfrågad om de önskat 
vara anonyma varpå de inte uttryckt att anonymitet för deras del var nödvändig, därför har 
uppdragsgivaren kunnat namnges. 

När det gäller respondenterna har studien, som tidigare nämnts, valt att behandla allt 
material konfidentiellt. Jämställdhet är en känslig fråga och eftersom studien sökte ett öppet 
samtal och inte ville stressa eller påverka uppfattningar hos respondenterna var detta det 
lämpligaste alternativet. (Kvale & Brinkmann, 2009) Därför finns inga namn, åldrar eller 
platser angivna för att information inte ska gå att härleda till någon specifik individ. 
Konfidentialitet är en aspekt som författarna systematiskt och upprepat arbetat med 
under hela processen, för att säkerställa att ingen respondent kan identifieras. 

Det finns en problematik gällande etiska frågor i förhållande till intervjuer, därför är det 
viktigt att erhålla respondenternas samtycke till deltagande i studien, för att säkerställa att 
materialet hanteras konfidentiellt för att skydda de individer som deltagit. (Ibid) När 
respondenterna tillfrågades informerades de om syftet med intervjun och därefter fick de 
själva bestämma om de vill delta eller inte. Vid intervjutillfällena fick respondenterna läsa 
igenom godkännandeformuläret och signera detta (se bilaga 2). Respondenterna 
tillhandahölls även en kopia av bilagan så att de gavs möjligheten att ta kontakt med endera 
författarna eller handledare vid eventuella frågor efteråt. (Bryman, 2008)  

3.8 Reliabilitet och validitet 

Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att de traditionella begreppen reliabilitet och validitet 
bör användas även inom kvalitativa studier eftersom att det inte endast handlar om en 
metodologisk mening utan även en moralisk. Vikten ligger därför vid att påvisa pålitlighet 
gällande individer. Denna studie har av dessa skäl valt att använda begreppen reliabilitet och 
validitet för att säkerställa trovärdigheten och tillförlitligheten för studien.  
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Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur vida forskningsresultatet är tillförlitligt, om resultatet kan 
reproduceras på nytt och av andra forskare. Eftersom denna studie genomförs under en 
tidsbegränsad period och undersöker hur arbetet med jämställdhet ser ut inom en 
specifik organisation medför det att, om studien replikeras i framtiden behöver inte 
resultatet påvisa samma utfall. Detta beror på att organisationer förändras och synen på 
saker kan ändras med tiden. (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2008) 

Detta medför dock inte att studien blir mindre värdefull, den visar en social verklighet 
gentemot organisationens nuvarande verklighetsbild. Studien kan replikeras på nytt i 
framtiden, där det fördelaktigt kan göras jämförelser mellan skillnader som uppstått 
eftersom att utfallet troligvis inte blir detsamma i framtiden. Förslagsvis kan det mynna 
ut i att tydligare redogöra för de framsteg och skillnader som genomförts under tidens 
lopp. Detta ställer dock krav på att de som skall försöka replikera studien i framtiden 
antar liknande sociala roller som tidigare författare haft (Bryman, 2008). 
 

Validitet 

När det gäller validitet är det istället giltighet, sanning och slagkraft i yttranden som behöver 
styrkas där ett pålitligt argument skall vara hållbart, välgrundat, försvarbart och övertygande. 
Det är viktigt att påvisa att de metoder som valts undersöker det som den syftar till att 
undersöka. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Validitet ses inom en kvalitativ studie som mindre relevant på grund av att den valda 
metoden kvalitativ forskning inte avser att behandla eller mäta resultat eller utfall (Bryman, 
2008). Därmed behandlas validiteten specifikt och anpassat efter denna kvalitativa studie 
och i detta fall har respondentvalidering använts för att kontrollera studiens validitet. Detta 
har vidare skapat högre äkthet och tillförlitlighet för den forskning som genomförts (Ibid). 

Denna fallstudie behandlar endast nio respondenter vilket kan ge upphov till att 
materialet blir svårt att generaliseras till alla delar av den organisation som studien 
behandlar. Därför har författarna i denna studie vidare deltagit på ett damhockeysymposium 
arrangerat av SIF (Örebro, 2013-12-14) för att kunna skapa en större verklighetsuppfattning 
av organisationen som helhet. Under symposiet diskuterades många av de frågor som studien 
behandlar, vilket visar att den bild som förmedlats och beskrivits av de nio respondenterna är 
representativ för organisationen i stort, åtminstone när det kommer till de personer som är 
engagerade i damishockey. (Ibid) 

3.9 Respondentvalidering 

Alla respondenter har getts möjlighet att granska råmaterialet, med vilket åsyftar den 
transkriberade versionen av deras egen intervju. De har därefter getts möjligheten att 
förtydliga och kommentera det som framkommit. Detta har huvudsakligen gjorts för att 
säkerställa att författarna som utfört intervjuerna inom denna studie har uppfattat och tolkat 
respondentens svar på ett sätt som övergripande överensstämmer med respondentens 
uppfattning och verklighet (Bryman, 2008). När det dykt upp tveksamheter kring 
formuleringar i empirin har respondenter tillfrågats för att ytterligare säkerställa att 
informationen inte ska kunna härledas till någon respondent. Detta har utgjort ett 
värdefullt verktyg för författarna, speciellt för att säkerställa att respondenterna upplever 
att de inte exponerats och att den information de bidragit med behandlats konfidentiellt. 
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4. Teori 

Teoriavsnittet kommer att behandla teorier som är relevanta för studien och introducera 
läsaren i det ämnen som kommer att bli viktiga för studien. Genom att tillämpa delar av 
andra teorierområden har skärningspunkter skapats. Under detta avsnitt kommer teorier 
att nämnas som inte vanligtvis nämns inom ämnet innovation. För att tydligare koppla 
innovation och jämställdhet till varandra behandlar teorin även mångfald. Jämställdhet 
och mångfald leder till utveckling, tillväxt och förnyelse, det skapar möjligheter och är en 
drivande innovationsfaktor (Johansson, 2005). Mångfald betonar vikten av olikheter i 
grupper för att öka innovationsförmågan och jämställdhet betonar vikten av heterogena 
grupper. 

 

4.1Innovation 
 
Detta teoriavsnitt kommer att behandla ämnet innovation, vad det innebär och hur det kan 
tillämpas för att skapa förändring. 

 
Innovation är ett brett tvärvetenskapligt ämne vilket gör det svårt att definiera. Innovation 
handlar inte bara om nya produkter, tjänster och tekniker. Det handlar även om nya sätt att 
tänka och arbeta. Nya och annorlunda idéer, processer, produkter eller tillvägagångssätt kan 
vara innovationer. Detta innefattar alltså teknologiska förändringar, utveckling, processer, 
tillvägagångssätt och praktiska förändringar inom organisationer och HRM (Human 
Resource Management) området. För att någonting skall betraktas som en innovation 
behöver den även uppfattas som ny av individer eller organisationen. (Hargie & Tourish) En 
gren inom innovation är paradigminnovation, det handlar om förändringar i de 
underliggande mentala modellerna som påverkar vad, hur och varför individer och 
organisationer gör som de gör (Bessant & Tidd, 2011). 

4.1.1 Paradigminnovation 
 

Paradigminnovation syftar till att förändra sättet att tänka i en organisation. Detta för att 
göra organisationen bättre på att hantera olika situationer (med- och motgångar). Det som 
kan utlösa detta är som med alla innovationer, till exempel nya konkurrenter, nya 
förväntningar från ägare eller kunder, nya lagar etc. (Bessant & Tidd, 2011) 

Paradigm är ett sätt att se på omvärlden som innefattar antaganden, teorier och modeller 
som vidare behöver vara allmänt accepterade och bekräftade inom en verksamhet för att få 
genomslag. Eftersom tillstånd och individers uppfattningar ständigt förändras blir ett 
paradigmskifte även det föränderligt med tid. Därför är det viktigt att förstå att redan 
existerande förändringsvisioner kan förlora sin relevans och att det därmed ständigt bör ges 
plats för nya. Därför är det viktigt att påpeka att paradigm i sig handlar om hur individer ser 
på omvärlden på ett nytt sätt. (Burnes, Cooper, West, 2003) 

För att en organisation skall kunna göra verklighet av de fördelar som kan uppstå via 
olikheter mellan individer måste ett paradigmskifte ske där systematisk hantering av 
mångfald inom organisationen blir viktig och ökar potentialen för att framgångsrikt uppnå 
och genomföra de strategiska målen som avses (E. Friday & S. Friday, 2003). 

4.1.2 Paradigm modell 
 
Innovation påverkas av strukturen inom organisationen och av individers handlingar som 
utförs inom organisationens ramar (regler, normer etc.). Shih-Chang Hung (1994) utvecklade 
en modell för att integrera, det han kallar subjektiviteten (handling) och objektiviteten 
(strukturen). Modellen syftar till att synliggöra en form av strukturell process som bygger på 
den återkommande relationen mellan mänsklig handling och social struktur i innovativa 
aktiviteter. Genom att gå från ett statiskt till ett dynamiskt perspektiv tillåter modellen en 
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diskussion kring negativt skapande samtidigt som den refererar till innovationens 
institutionella kontext och vice versa. (Hung, 2004) 

 

Den innovativa processen behöver synliggöra två dimensioner; handling och struktur. 
Handling står för oordning och förändring och struktur står för ordning och stabilitet.  Dessa 
två behöver ses i relation till varandra. Företag har både strukturer att följa och upprätthålla 
samt regler att förhålla sig till, men de har även krav på sig att ständigt hitta nya sätt för att 
finnas kvar på marknaden. Handlingarna som genomförs inom en organisation påverkar de 
regler som organisationen ska förhålla sig till. Hur de ser på och hanterar resurser, på samma 
sätt som regler i sin tur påverkar de handlingar som utförs och hur resurser hanteras. Det är 
ett konstant givande och tagande och en medvetenhet om detta kan påverka hur 
organisationen beter sig. (Ibid) 
 

Figur 1. The reciprocal links between action (handling) and structure (regler & resurser) in a 
technological path. (Hung, 2004, s.1483) 

 
Handling: Handling i förhållande till förändring är ett frivilligt koncept och bygger på den 
aktiva prestationen av individen. Hur aktörerna målmedvetet agerar och bygger sitt nätverk. 
Det är en ständigt pågående process som innefattar kapaciteten hos aktörens förmåga att 
identifiera, utveckla och undersöka nya möjligheter. Då nya möjligheter kan visa sig när som 
helst och hur som helst är det troligt att aktörens handlingar kommer att bryta mönster från 
det vardagliga. Handling beror på aktörens förmåga att göra strategiska val. Denna förmåga 
beror på två saker: kunskap (medvetenheten om reglerna) och tillgången till resurser. (Hung, 
2004) 

Regler: Regler är byggda på de mönster handlingarna har gett oss. Regler är svåra att smita 
ifrån och kan i viss mån hindra människor från nytänkande eftersom det är lätt att fastna i 
rutiner och beteenden. Regler är bestämmande, bidrar till beslutsfrihet och skapar ordning i 
de innovativa aktiviteterna och handlingarna. (Ibid) 

Resurser: Som med reglerna finns resurser i strukturen. Resurser bidrar med ordning och 
säkerhet. När individer förhåller sig i enhetligt gentemot organisationen ges belöning i form 
av tillgång till resurser, vilket gör att handling är fortsatt möjlig. Genom att utveckla de 
mellersta förbindelserna (handling-resurser-regler) får organisationen konkurrensgivande 
regler och blir även en källa till resurser som är tillgängliga. Ifråga om resurser nämner Hung 
(2004) även legitimitet och användandet av nätverk. Med legitimitet ges organisationen 
tillgång till nätverk både internt och externt.  Nätverk mellan aktörer kan ses som en viktig 
resurs eftersom att det kan sprida känslan av tillit och förenkla svåra arbeten och händelser. 
Nätverk är organisationer som står för kunskapsspridning och fungerar som osynliga 
kollegor. (Ibid) 
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4.2 Jämställdhet 

Detta teoriavsnitt kommer att behandla jämställdhet genom ett mångfaldsperspektiv. I 
detta avseende diskuteras mångfald specifikt mellan kön. 

4.2.1 Jämställdhet och organisation 
 

Män och kvinnor inom olika yrken har inte samma möjligheter att kombinera karriär 
med familjeliv. Eftersom balansen gällande den könsbaserade arbetsfördelningen inte är 
rättvis bör klyftan mellan könen minskas och det bör därför vara en prioritet för 
personalförvaltningen i alla organisationer som inte har en balans mellan könen. (Sörlin 
et al, 2011) Personalförvaltningar finns inte inom ideella organisationer på samma sätt utan 
det är ofta en valberedning som letar efter lämpliga kandidater till olika uppdrag. 
Valberedningar fungerar alltså som ideella organisationers personalförvaltningar och möter 
samma problematik som beskrivet ovan därför har denna teori behandlats. 

Ifråga om organisationer och hur de fungerar förklarar Acker (1990) att utgångspunkten 
ofta är att organisationen är könsneutral. Acker (1990) menar att detta ytterst sällan är fallet 
och de flesta organisationer är mansdominerade då de ledande positionerna innehas av män. 
Det är viktigt att förstå hur könssegregering, inkomstskillnader och ojämställdhet skapas i 
organisationernas processer samt hur könsstereotyper skapas och förstärks inom 
organisationer. En del i att komma åt detta är att göra organisationer mer demokratiska och 
stöttande i de mål som organisationerna har (Acker, 1990). Strukturer inom 
arbetsmarknaden, relationer på arbetsplatser, kontrollen av arbetsprocesser, och påverkan 
på de underliggande relationerna påverkas alltid av könssymboler, könsidentiteter och av 
materiella ojämlikheter mellan kvinnor och män (Ibid). 

Främsta skälet till olika satsningar som leder mot jämställdhet mellan könen är ofta riktat 
till att ta tillvara på mäns och kvinnors olika resurser. I den privata sektorn är de vanliga 
argumenten tillväxt, lönsamhet, effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft.(Remneland 
Wikhamn & Knights, 2013) 

4.2.2 Erkännande och hantering 
 
Det normala när det handlar om mångfald är att individen sannolikt väljer att antingen 
undvika att hantera den, eller att erkänna att den existerar (E. Friday & S. Friday, 2003). 
Utifrån att mångfald i detta avseende behandlar vikten av kön gäller det att de individer som 
skall ingå i ett förändringsinitiativ både erkänner att den finns och att de aktivt väljer att 
hantera den. 

För att förändringsinitiativet skall bli framgångsrikt blir det viktigt att bedöma miljöer 
utanför organisationens ramverk som visar goda resultat på hur aktiv hantering av mångfald 
och jämställdhet strategiskt kan bedrivas. Detta kan förslagsvis utföras genom 
omvärldsbevakning eftersom det med fördel kan påvisa vilka metoder som fungerat 
respektive inte fungerat, därefter kan riktmärken för hur den bör hanteras urskiljas och 
vidare strategier kan därmed tillämpas.  (Ibid) 

Som tidigare nämnts ligger vikten vid att erkänna och hantera jämställdhet på ett öppet och 
förstående sätt. Det måste finnas tolerans för ämnet och individerna som ingår i en 
organisation bör har förståelse för de positiva effekter jämställdhet kan tillföra. För att 
åstadkomma detta finns det fyra grundläggande principer när det handlar om social 
inlärningsteori, dessa är: motivation, uppmärksamhet, lagring och återgivning (Bandura, 
1977). I strävan efter att verkligen hantera mångfald mellan könen krävs en förändring i 
attityder och beteenden hos individerna. På grund av detta är det viktigt att utnyttja 
principerna som nämns gällande social inlärning, eftersom dessa kan hjälpa till i den 
läroprocess som sker när organisationer skall utöka mångfalden inom (E. Friday & S. Friday, 
2003). Syftet med jämställdhetsarbeten är olika i olika organisationer, i detta avseende har 
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det varit för att ändra attityder, beteenden och att förändra en redan befintlig verksamhets 
värderingar.  

Detta görs främst genom att öka organisationens genusmedvetenhet genom att skapa 
kunskap, samt synliggöra hur kön är en organiserande faktor som kan bidra till förändring 
(Remneland Wikhamn & Knights, 2013). Det är svårt att förändra en genusordning eftersom 
den förändrar sig och ter sig olika i olika situationer, därför är det viktigt att förstå män och 
kvinnors skiljaktigheter. Att beskriva eventuella risker och konsekvenser av dessa 
förändringar genom en handlingsplan ökar förebyggandet av de motstånd som kan uppstå. 
Risker såsom personalomsättning, avhopp av samarbetspartner eller nyckelpersoner tas även 
upp, likaså ändrade lagar, ändrade riktningar inom politiken eller allmänt ointresse. Andra 
risker är att deltagande organisationer inte avsätter tillräckligt med tid, resurser och 
engagemang för utbildning och implementering av uppnådda resultat. En annan svårighet är 
att ändra individers beteenden och attityder och att man inte anammar de nya arbetssätten 
även om de är kommunicerade. (Ibid) 

Att kön görs i interaktionen mellan människor (kvinnor och män, kvinnor sinsemellan och 
män sinsemellan) är något socialt konstruerat och många gånger underförstått inom 
forskningen. (Ibid) Forskning visar att organisationer genom utbildning försöker ändra de 
inlärda rollerna, fördomarna och attityderna som idag existerar. Att skapa jämställdhet 
handlar inte bara om utbildning och ökad kunskap, utan det handlar på liknande sätt även 
om att göra värderingsövningar för att skapa medvetenhet kring dolda attityder och 
värderingssystem. (Ibid) 

4.3 Organisation 
 
Detta teoriavsnitt kommer att behandla organisationer och olika organiserande aspekter 

som med fördel kan leda till en mer jämställd organisation.   

4.3.1 Divisionaliserad organisationsstruktur 
 
Divisionaliserad organisationsstruktur innebär att organisationen är uppdelad i olika 
enheter, som styrs uppifrån i hierarkin genom föreskrifter för prestationskontroll. För att 
underlätta förståelsen för dessa organisationer kan de till viss del benämnas som 
decentraliserade och de finns många gånger en förhållandevis hög grad av byråkrati. 
(Alvesson & Sveningson, 2007) 

Regelverk och resultatkontroll blir viktigt för att företagsledningen skall få insyn och 
genom detta kunna påverka via ledarskap eller kommunikation ut till hela organisationen 
och alla dess divisioner (Ibid). Divisionaliserade organisationer har som tidigare nämnt 
regelverk och standards som reglerar verksamheterna. Specifikt ideella organisationer kan 
dock vidare ta sig olika former gällande strukturer, det beskrivs likväl många gånger som 
missionerade och med en vägledande princip. (Forslund, 2009; Alvesson & Sveningson, 
2007) 

4.3.2 Ekonomi 
 
NUTEK (1999), numera Tillväxtverket, gav ut en rapport som påvisar ökad lönsamhet genom 
jämställdhet. För att mäta detta formulerades tre mått; representation av kvinnor och män 
inom företaget, befattningsstruktur och uttag av föräldraledighet. Utfallet var att företag som 
var mer jämställda påvisade bättre lönsamhet än andra företag. (NUTEK, 1999) Förklaringar 
till sambandet mellan lönsamhet och jämställdhet är att upplysta och kompetenta ledare 
verkar för såväl att utveckla lönsamma företag som för att utveckla en personalpolitik och sitt 
arbetsgivaransvar för att främja jämställda arbetsvillkor (Fürst Hörte & Isaksson, 2007). 



12 
 

4.3.3 Lärande organisationer 
 
Det finns en allmän uppfattning enligt teorin om att nyckeln till framgång för organisationer 
ligger i dess förmåga att förändras och utveckla nya kunskaper, det vill säga förmågan att 
lära. Att ständigt utbilda och utveckla sin organisation genom kunskap tros vara en av de 
största konkurrensfördelarna inom organisationer som vill ta marknadsandelar. Det läggs 
vidare vikt vid att tillåta kreativitet och generering av nya idéer som tillåts att testas i 
praktiken. Det handlar om att ha högt i tak och skapa en trygg miljö för kreativitet och 
nyskapande. (Alvesson & Sveningson, 2007) 

 

Vikten av organisatoriskt lärande har ökat under det senaste decenniet. Det debatteras vidare 
kring frågor gällande individerna i förhållande till organisatoriskt lärandes olika uttryck och 
former. Dessa kan ges i uttryck genom singel loop- och dubbel loop lärande och synen på 
individers kognitiva förmåga och deras beteenden blir viktigt. (Burnes, Cooper, West, 2003; 
Argyris, 1976) 

Singel loop lärande tillåter människor att hitta lösningar som kan komma att ändra redan 
befintliga strategier eller beteenden som finns inom en organisation. Detta sorts lärande ger 
dock inte utrymme för förändringar inom en organisations redan etablerade värderingar och 
normer, och de förblir därmed oförändrade. I och med detta blir singel loop lärande mer en 
anpassning och förefaller effektivast gällande kortsiktiga resultat och mål. (Korth, 2000) 

Dubbel loop lärande förespråkar istället större utrymme för innovation och större 
organisatoriska förändringar. Lärosättet utmanar redan existerande 
organisationsvärderingar och individer som förhåller sig till dubbel loop lärande använder i 
större utsträckning ett innovativt beteende där begräsningar minimeras och fokus ligger vid 
problemlösning. Genom tillämpning av dubbel loop lärande kommer individer att finna 
lösningar som kan leda till en förändring av de redan befintliga värderingarna, strategierna 
och beteendena som finns inom organisationen. Fokus blir att hitta nya utmaningar, bryta 
tidigare beteenden och tänkesätt för att ge plats åt nya. (Ibid) 

Singel loop lärande är övervägande det som dominerar organisationer i stort, detta skapar 
vidare en problematik eftersom att detta lärosätt skapar hinder och begränsningar i 
förhållande till dubbel loop lärande. Den byråkratiska strukturen inom organisationer 
påverkar anställda att agera systematiskt, aktsamt och disciplinerat vilket kan leda till en 
förstärkning av anpassbara beteenden vilket inte gynnar dubbel loop lärande. 
Sammanfattningsvis kan singel loop lärande beskrivas som ett anpassat metodsätt som har 
större spridning och acceptans, dubbel loop lärande utnyttjas i högre grad av innovativa 
organisationer och ger större utrymme för förändring. (Ibid) 

Nedan visas en tabell som Korth (2000) använder för att visa skillnaderna mellan de olika 
looparna och vilka fördelar de kan medföra:  

 

 

Figur 2. Denna figur visar de tydliga skillnaderna mellan looparna. (Korth, 2000, s.89) 
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Inom organisationer gäller det att ständigt hantera sociala och ekonomiska förändringar. 
Förändrade förhållanden kräver att en organisation framgångsrikt kan hantera och erkänna 
de behov som kan uppstå samt att de tillgodoser dessa. Detta bör främst göras genom att 
skaffa, utnyttja och öka den kompetens och kunskap som behövs för att genomför de 
förändringar som organisationen önskar. (Burnes, Cooper, West, 2003)  
 
Burnes, Cooper, West, (2003) förklarar vidare att det finns fyra gemensamma 
framställningar som ligger till grund för uppfattningen gällande organisatoriskt lärande. Se 
punktlista nedan: 

 En organisation måste lära sig minst lika snabbt som dess omgivning förändras. 
Med andra ord är organisationens förmåga att hålla jämna steg med omgivningens 
förändringar beroende av organisationens förmåga att ständigt lära. 
 

 I vilken grad organisationen behöver komma bort från traditionella former av 
lärande för att övergå till organisatoriskt lärande är beroende av vilken grad 
förändringar sker i organisationens omgivning. 
 

 Förr var det främst högre uppsatta chefers ansvar att upprätthålla anpassningen till 
organisationens omgivning. Eftersom att omgivningen ständigt förändras kan inte 
allt ansvar läggas hos ett mindre antal högt uppsatta chefer. Eftersom att det skulle 
bli alltför problematiskt att lyckas genomföra de nödvändiga förändringarna genom 
endast ett fåtal aktörer. 
 

 

 Det är viktigt att alla individer inom organisationen aktivt deltar för att identifiera 
behov gentemot förändring och att alla gemensamt engagerar sig för att genomföra 
dem. Detta kräver vidare att alla deltar i lärandet om organisationen ska kunna 
hålla samma nivå som omgivningen. 

 

Viktigt att tillägga är att organisatoriskt lärande kan delas in i två olika perspektiv, dessa är: 
Den normativa – vilket främst syftar till en berättande roll gentemot hur organisationen bör 
göra och agera i förhållande till lärandet. Den analytiska – vanligare bland akademiker och 
där handlar det om att förstå hur organisationen lär sig och sedan förmedla detta till 
organisationen. Inom dessa perspektiv finns det naturliga överlappningar. Det finns med 
andra ord olika sätt att tolka organisatoriskt lärande och detta bör finnas i åtanke. Syftet blir 
att belysa och påvisa hur enkelt organisatoriskt lärande kan implementeras och att visa på 
det fördelar som organisatoriskt lärande bidrar till. (Burnes, Cooper, West, 2003) 

4.3.4 Förändring och dess motstånd 
 
Det är av stor vikt att individen är motiverad eller att tillräcklig motivation finns inom 
organisationen, för att viljan till förändring från nuvarande tillstånd till det önskade 
tillståndet inom organisationen skall bli uppnåbart (E. Friday & S. Friday, 2003). 

För att framgångsrikt hantera mångfald krävs det att individer ändrar sig. Eftersom att 
motstånd mot förändring alltid existerar i varje förändringsprocess. Förändringsinitiativ 
skapas genom systematisk, oavbruten utbildning och dagliga interaktioner på individnivå, 
samt genom förändrade riktlinjer, tillvägagångssätt och system på organisatorisk nivå (Ibid). 
Systematiska pågående utbildningar bör genomföras genom kompetensbaserad och 
erfarenhetsmässig kompetens för att främja långsiktiga förändringar i hur olika individer 
arbetar och samverkar med andra individer. (Ibid) 

Att utbilda individer är nödvändigt för att skapa större möjlighet för att organisationen 
ska kunna uppnå sina mål. Utbildning inom mångfald bör inte ses som mindre nödvändig 
utbildning, utan det en är lika viktig investering som vilken annan utbildning organisationen 
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kan tänkas erbjuda. Det är av stor vikt att utbilda sina medlemmar att lära sig hantera och 
skapa en förmåga att kunna arbeta effektivt och samverka med flera olika individer (Ibid). 

Förändringsarbete har olika grunder och syfte som över tid ska förändra attityder, 
struktur, kultur, teknik och så vidare. I förändringsarbete bör det alltid tas i beräkning att det 
kommer att finnas motstånd inom organisationen. En viktig del i förändringsprocessen blir 
att kunna se, förstår och hantera det motstånd som kan uppkomma.  

Motstånd kan ha olika bakgrund och bero på en känsla av osäkerhet, otillräcklighet, 
otrygghet eller hot (exempelvis känna sig hotad att tappa sin position), brist på förtroende, 
okunnighet eller brist på kompetens, missförstånd, brist på resurser och brist på tid. 
Motstånd kan även grunda sig i traditionella attityder och traditionella könsroller. 
(Remneland Wikhamn & Knights, 2013) Motstånd till förändring är ingenting människor 
alltid verbalt uttrycker då det kräver mod, speciellt om förändringen initierats från personer 
högre upp i hierarkin. (Hargie & Tourish, 1996) Ett förändringsarbete kräver därmed tid och 
resurser för att skapa delaktighet och förankring av syftet med arbetet för att det ska bli 
hållbart. Likväl blir särskild kompetens viktig för att leda och genomföra förändringsarbeten. 
(Remneland Wikhamn & Knights, 2013)  

Förändring inom en organisation kommer att möta motstånd eftersom det kräver en 
förändring i individers attityder och beteenden på grund av att de förflyttar sig från de 
invanda mönster och trygghetszoner som finns (Hargie & Toursih, 1996). För att minska 
problematiken kan organisationer med fördel involvera människorna i organisationen, får de 
vara med att påverka det nya som ska genomföras kommer motståndet inte att vara lika 
aktivt. (Ibid) 

Det finns en utmaning gällande organisatoriska förändringar och de faktorer som 
påverkar dessa. Förändringsmöjligheter innefattar händelser, aktiviteter eller beteenden som 
kan underlätta genomförandet av förändringar och det är dessa faktorer som är nycklarna till 
att skapa förändring. En av de viktigaste aspekterna gällande organisationsförändring är de 
förändringar som bör ske på individ nivå. De individer som ingår i organisationen bör får 
vara med och utforma förändringsplanen och genomförandet av den för att det i sin tur 
skapar större drivkraft (Whelan-Berry, 2013) 

4.3.5 Förändringsarbete och kön 
 
Det är av stor vikt att visionen är tydlig och övertygande om en organisation vill bedriva ett 
lyckosamt förändringsarbete. Detta blir desto viktigare gällande kulturella förändringar eller 
mer drastiska ombildningar inom organisationer. (Whelan-Berry, 2013) När en förändring 
skall bedrivas är det relevant att chefer och individer på högre uppsatta positioner visar 
engagemang för den önskade förändringen och stödjer den, samt deltar aktivt. De bör även 
kontinuerligt hantera det motstånd som kan upplevas gentemot förändringsinitiativet. (Ibid) 

4.3.6 Kommunikation 
 
Kommunikation specifikt relaterat till förändringsarbete har identifierats som avgörande för 
att skapa ett framgångsrikt förändringsinitiativ, och dålig kommunikation är många gånger 
en bidragande faktor till misslyckanden. Det är viktigt att identifiera vad det är som orsakar 
motståndet samt att inse att allt motstånd i sig inte behöver vara dåligt, Ford och Ford (1995) 
menar att förändring är ett kommunikationsbaserat fenomen. (Whelan-Berry, 2013) 

Hargie och Tourish (1996) menar att vid väl fungerande kommunikation kan motståndet 
bli till konstruktiv kritik och leda till förbättringar i arbetet som komma skall. 

När det gäller kommunikation har större organisationer generellt mer erfarenheter av att 
sprida budskap inom den redan existerande organisationen. Denna spridning sker vanligtvis 
genom de hierarkiska linjer som redan är etablerade inom organisationen. Därför är det 
viktigt att ha i åtanke att budskapet ledningen önskar förmedla kommer att passera via olika 
stadier och perspektiv, som sedan kan komma att påverka utfallet av budskapet. 
Mellanchefers kommunikativa förmåga kan därför bli avgörande för att 
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informationsspridningen skall kunna bli framgångsrik (Sven Hamrefors, 2009). Hargie och 
Tourish (1996) menar att chefers förmåga att identifiera barriärer kring kommunikation blir 
viktiga inom organisationen för att få värdefull feedback. 

 
Nedan kommer några viktiga faktorer att benämnas gällande mellanchefer och deras arbete 
som är taget ur boken Kommunikativt ledarskap (Sven Hamrefors, 2009 s.176). 

 

 Att etablera en aktiv dialog med de närmaste medarbetarna 

 Sätta mål, klargöra syften samt att involvera medarbetarna i beslutsfattandet 

 Skapa energi, engagemang och åtagande hos sina medarbetare 

 Följa upp medarbetares prestationer, ge återkoppling och stimulera till 

kunskapsdelning 

 Etablera ett samarbete inom och mellan medarbetargrupper 

 Genomföra beslut, leverera resultat och driva förändringar 

 Kommunicera kritisk, kontroversiell och komplicerad information på ett direkt sätt 

4.3.7 Marknadsförande av jämställdhet 
 
Olika termer och uttryck tycks undvikas när marknadsförandet av ett jämställdhetsarbete 
sker, neutrala termer väljs som inte är lika laddade och detta lockar lättare till sig deltagare. 
Orden jämställdhet och genus undviks och maskeras, det är mer effektivt att visa det istället 
för att prata om det, vissa termer gör att människor intar en försvarsställning. Det är även 
viktigt att ha någonting annat som lockar deltagare, såsom en komiker för att göra 
jämställdhets event intressanta och roliga (Remneland Wikhamn & Knights, 2013). 

4.4 Strategi 

 
Detta teoriavsnitt kommer att behandla strategier i förhållande till mångfald och de sätt som 
de kan tillämpas inom organisationer i förhållande till förändringsinitiativ.  

4.4.1 Mångfaldsstrategi 
 

Strategiformulering handlar om att utveckla eller granska organisationens mission, vision 
och långsiktiga mål, att genomföra interna och externa utvärderingar för att därefter kunna 
identifiera organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT). Viktigt blir också 
deras inställning när det gäller att välja de strategier som ger organisationen det bästa 
tänkbara utfallet. (Burns, 2011; E. Friday & S. Friday, 2003) 

På grund av den ständigt konkurrerande marknaden bland globala organisationer, företag 
och deras omgivning blir det nödvändigt att användningen och tillämpningen av fungerande 
mångfaldsstrategier utnyttjas. Det blir viktigt att de appliceras på ett effektivt sätt där inte 
bara vikten och värderingen av mångfald synliggörs, utan även där strategier för att införa 
mångfald i organisationers kulturer systematiskt tillämpas. Med det angreppssättet i åtanke 
kan det i sin tur bidra till att en organisation använder sin förmåga att använda alla 
mänskliga kompetenser som finns att tillgå i organisationen, vilket därefter skapar större 
möjligheter i dagens dynamiska och globala marknader (E. Friday & S. Friday, 2003). 

Det har påståtts att när mångfald kan hanteras effektivt i en organisation, leder det till 
fördelar inom organisationen, speciellt när det handlar om kreativitet, innovation och 
beslutsfattande (Ibid). 

Många organisationer har implementerat olika typer av mångfaldsinitiativ som en del av 
deras mångfaldsstrategier men de flesta av organisationerna har inte använt sig av ett 
planerat tillvägagångsätt för förändring på ett strategiskt plan. (Ibid) 
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Att värdera mångfald och att hantera den är precis som det låter, två brett skilda aspekter. 
När betydelsen av att värdera mångfald diskuteras benämns det relativa värdet, vikten och 
kontentan av den, samtidigt som hanteringen av mångfald snarare riktas mot att agera, 
samordna och övervaka situationer. På grund av definitionerna som nämns, värdering och 
hantering, kan det genom dessa begrepp argumenteras för att värderingen av mångfald bör 
ses som ett mer passivt fenomen där vikten läggs vid individers olikheter. Att individer 
värdesätter mångfald eller olikheter leder dock inte automatiskt till handling eller reaktion. 
(Ibid). 

När det istället handlar om att hantera mångfald bör det ses eller benämnas som ett aktivt 
fenomen, vilket inkluderar övervakning, samordning och styrning av mångfald. De olikheter 
som individer kan bidra till inom en organisation för att säkerställa organisationens 
strategiska mål, samt att de uppfylls på ett effektivt sätt. (Ibid). 

4.4.2 Erkänna, värdera och hantera mångfald 
 
När mångfald erkänns hanteras den på olika sätt, och de tre olika sätten att definiera dem på 
är, som tidigare nämnts, att antingen erkänna, värdera eller hantera mångfald (E. Friday & S. 
Friday, 2003), dessa definitioner kommer nu att förklaras närmare. 

Erkännandet av mångfald - att se mångfald och notera att olikheter finns mellan 
individer och att människor har olika perspektiv och uppfattningar. För att individer 
verkligen ska kunna erkänna att mångfald existerar måste de utsättas för situationer där den 
blir synlig. För att kunna skapa sig en uppfattning om den behöver den upplevas, därefter 
skapas förståelse och kunskap kring den (Ibid). 

Värderandet av mångfald - att respektera mångfald och att individer har olika 
meningsskiljaktigheter, att det finns andra sätt och andra vägar än de som är självklara för en 
själv. Att respektera varandra och skapa förståelse för vad mångfald kan leda till (Ibid). 

Hanteringen av mångfald - för att kunna hantera mångfald framgångsrikt krävs det 
planering, organisering och kunskap för att kunna leda människor med olika förutsättningar 
eller bakgrunder i en och samma miljö. Det gäller även att göra investeringar inom 
organisationen för att säkerställa att den rätta organisationskulturen främjas (Ibid). 

 

Genom att tillämpa interna bedömningar kan strategin för mångfaldsarbete styras så att den 
passar in på organisationens värderingar, visioner, mission, strategier, mål och initiativ. 
Detta för att sedan kunna utgöra en grund till att förstå organisationens kultur, politik, 
rutiner, system och övergripande strategisk positionering gentemot andra. Det är även viktigt 
för en organisation att vara medveten om de fördelar och brister som ett mångfaldsinitiativ 
kan leda till. Därför bör analys tillämpas för att kunna urskilja och fastställa de passande 
kopplingarna en organisation kan ha gällande dess övergripande strategiska positionering, 
riktlinjer, rutiner och system.  Detta blir särskilt viktigt att formulera för en effektiv strategisk 
passform och anpassning. Strategisk passform och strategisk anpassning är viktigt för att 
skapa affärsmässiga argument som sedan finns till för att stödja den planerade förändringen 
gällande företagets mångfaldsstrategier. (Ibid) För att kunna utnyttja mångfald på bästa sätt 
bör noggrann planering ske av de önskade förändringarna, och organisationens strategi för 
mångfald bör genomföras på ett korrekt sätt. Därför blir det viktigt att de analyser som 
genomförs utvärderas och fastställs för att garantera att målen kan uppfyllas och att 
organisationens kultur och individer strävar mot att uppfylla samma mål. (Ibid) 

Ideligen bortser människor ifrån eller saknar kunskap om motstånd (Remneland 
Wikhamn & Knights, 2013). Det kan vara en strategi att inte lyfta fram svårigheterna utan 
istället lägga tyngdvikten på att ingjuta tro på konceptet. Osynliggörandet av motstånd och 
svårigheter kan förebyggas om medvetenheten om hur motståndet visar sig och orsaker 
bakom dessa kan synliggöras (Ibid). 
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Eftersom att hanteringen av mångfald är en pågående process som kontinuerligt sker bör den 
vara systematisk inbäddad i organisationens kultur, samt i individers interaktion till 
varandra. Detta för att undvika att organisationens kultur återgår till de föregående stegen 
som endast innefattar att erkänna eller värdera mångfald. Därför kräver fastställning av det 
önskade tillståndet ständig förstärkning av de nya uppfattningarna, attityder och beteenden 
som önskas i organisationen. Där blir ökade interaktionerna mellan individer resultatet av en 
verkställd mångfaldsprocess. (E. Friday & S. Friday, 2003) 
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5. Empiri 
Empirin är uppdelad i fyra kategorier; Damkommittéordföranden, Distriktsordföranden, 
Sportcheferna och Damhockeysymposiet.  Kategoriseringen har gjorts för att tydligt visa 
på de likheter och olikheter de olika positionerna innehar samt hur de olika verkligheterna 
urskiljs, detta har medfört att en del upprepningar kommer att förekomma.   
 

Respondenter 

R1: Damkommittéordförande inom ett distrikt 
R2: Distriktsordförande  
R3: Sportchef  
R4: Distriktsordförande  
R5: Damkommittéordförande inom ett distrikt 
R6: Sportchef  
R7: Damkommittéordförande inom ett distrikt 
R8: Distriktsordförande  
R9: Kanslist  

 

Bearbetning av empiriskt material 

När det empiririska materialet valts ut har en sammanställning mellan de olika 
respondentkategorierna genomförts efter positioner, dessa är ordförande i damkommittéer 
på distriktsnivå, distriktsordförande samt sportchefer. Därefter kommer den empiririska 
data som insamlats genom semistrukturerade intervjuer redovisas utefter utvalda teman och 
underrubriker. De huvudsakliga kategorierna är organisation, jämställdhet, 
strategi/genomförande, utvecklingsmöjligheter. 

5.1 Damkommittéordföranden 

Här redovisas först den upplevda verkligheten som går att utskilja från distriktens 
damkommittéer. Vilket stöd de upplever från SIF sida samt vilka motstånd de stöter på och 
vilka samarbeten som finns. Därefter behandlas alla de valda kategorierna för denna 
studie ur damkommittéernas perspektiv och verklighet. 

5.1.1 Organisation 
 

Denna kategori är indelad i tre delar, stöd, resurser och dialog med SIF, samarbete och 
motstånd. 

5.1.1.1  Stöd, resurser och dialog gentemot Svenska Ishockeyförbundet 

 
En respondent upplever att det finns ett stöd från Svenska Ishockeyförbundet, men förklarar 
vidare att denne inte skulle kunna uttrycka något missnöje av rädsla för sitt eget anseende. 
De andra respondenternas verklighet skiljer sig drastiskt. En uppfattning är att samarbetet 
via SIF gentemot damkommittéerna nästan är obefintligt. Den kontakt som upprätthålls är 
ingen dialog och benämns knappt som en envägskommunikation i många avseenden. Den 
kontakt som finns är mer informativ och syftar snarare till att kontrollera distriktens, 
klubbarnas och styrelsernas ekonomier, samt att den information som skickas många gånger 
behandlar redan bestämda ämnen och inte tillför någon ny information. 

Det uppkommer även ett missnöje kring de hockeykonsulenter som skall finnas 
tillgängliga som en resurs för de olika distrikten och klubbarna som idag är verksamma inom 
svensk ishockey. Där belyses bristen av hjälp på damsidan, att tiden inte finns för den 
tilldelade hockeykonsulenten som ansvara för de olika distrikten och att kontakten samt 
hjälpen som bör finnas inte existerar i dagsläget. 
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Respondenterna önskar utbildning av ledare från Svenska Ishockeyförbundet och 
upplever att detta skulle stödja verksamheten. En respondent upplyser om att detta i sig inte 
skapar fler spelare men att det underlättar arbetat efter rekryteringen eftersom att det då 
finns någon som kan ta hand om de spelare man lyckats anskaffa. 

Det finns en önskan angående att SIF skulle vara tydligare i sin vilja att stödja 
damishockeyn och ett ökat antal kvinnor inom svensk ishockey. Om SIF visade mer i 
handling till exempel genom att sätta en dagordning där rankingen mellan de olika ligorna 
var tydligare.  Det finns samtidigt en förståelse för att damishockeyn är liten, som exempel 
förklaras det att Tidningen Hockey (tidningenhockey.se, 2014-01-07) inte skulle kunna fyllas 
med 50 procent damishockey eftersom att damverksamheten är betydligt mindre än 
herrverksamheten. På liknande sätt är ett exempel som varit på agendan gällande SIF när det 
handlar om att damsidan bör få guldhjälmar precis som herrarna finns en förståelse för att 
damishockeyn inte har samma sponsorintäkter och detta blir därför svårt att uppnå. 

Det uppkommer likaså ett ifrågasättande av SIFs damkommitté eftersom att de upplever 
att frågor som damkommittén bör vara med och besluta om inte behandlas där samt att 
beslut som tas inte kommuniceras ut till distriktens damkommittéer. 

5.1.1.2 Samarbeten 

 
Det finns en dialog mellan de individer vars huvudsakliga uppgift är arbete gentemot 
damishockey, den verklighetsuppfattningen delas av alla respondenter som deltagit i 
studien.  ”Vi som håller på med damishockey, vi pratar ju naturligtvis med varandra, dels 
vi i klubben men även i andra lag” - R1 

Vissa samarbeten existerar mellan klubbar och distrikt på damsidan, vikten av mångfald 
mellan kön och att våga be om hjälp nämns som en betydelsefull faktor. Samt att våga ta 
emot hjälp när den erbjuds eftersom antalet spelare på damsidan/tjejsidan är få. 

5.1.1.3 Motstånd 

 
Den upplevda verkligheten för respondenterna är att transportsträckorna för damishockeyn 
inte är rimliga och det skapar problem och begräsningar. De istider som tilldelas damlag är 
inte speciellt bra eftersom att de alltför upprepat prioriteras bort inom föreningar. 

En respondent ifrågasätter varför SIFs damkommitté finns eftersom denne upplever att 
deras röster sällan blir hörda eller respekterade av de övriga kommittéerna på SIF. 
Respondenten förklarar att de viktiga frågorna beslutas det om utan att SIFs damkommitté 
är med, till exempel genom tävlingskommittén och damkommitténs åsikt tas inte i beaktning. 
Respondenten nämner ett exempel där beslut har tagits gällande tävlingsbestämmelser för 
Stålbucklan. Där togs ett beslut att samma regler som gäller i TV-pucken ska gälla för 
Stålbucklan, trots detta görs ändringar utan att någon kommunicerar ut dessa till de berörda. 
Till exempel att isen inte skall skrapas vid straffläggning i Stålbucklan, ” jag vet inte om 
tjejerna är lättare och bromsar mindre, jag vet inte, vad tror ni?” – R7. (Svenska 
Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser Stålbucklan 2013/2014 §5:9)  

 

Det beskrivs att det görs små bortprioriteringar hela tiden gentemot damsidan och att de inte 
prioriteras. Respondenterna upplever ständigt liknande bortprioriteringar och upplever att 
det från SIF sida endast engagerar sig i jämställdhetsfrågor och damishockey för att det är 
politiskt korrekt, respondenterna upplever inte att vilja finns. 

Herrishockey är idag så pass mycket större marknadsmässigt än damishockey. Denna 
problematik tampas de aktiva inom damishockey ständigt med vilket i sin tur skapar en 
ständig kamp, att hela tiden slåss för sin rätt inom svensk ishockey. Respondenternas 
verklighet beskriver orättvisor och de upplever att de behandlas sekundärt, till exempel att 
istider flyttas utan att man blir informerad om ändringarna. Respondenterna upplever att de 
prioriteras bort för att de inte erkänns som tillräckligt viktiga oavsett om damlaget ifråga 
spelar på elitnivå eller inte. 
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Ett annat tydligt problem är att utbudet av kvinnliga spelare inte är speciellt stort och att det 
finns en problematik i att rekrytera spelare eller aktiva kvinnor inom ishockey. Dock 
förklarar en respondent att problemet inte ligger i att det är svårt att hitta tjejer/kvinnor utan 
att problemet gällande rekryteringen av kvinnor uppfattas som större än det är. Således 
tillägger respondenten att det krävs mer arbete för att fånga upp dem och bristen ligger vid 
att tiden inte finns eftersom att det arbete som krävs utförs ideellt. 

Respondenterna upplever att frågan gällande damishockey inte lyfts tillräckligt i 
kommittéer och i styrelser. Detta är ett problem eftersom att damishockeyn inte ges det 
utrymmer som skulle behövas för att utvecklas tillräckligt för att skapa tillväxt för framtiden. 
Respondenterna upplever att de ideligen får höja sina röster för att en diskussion gällande 
damishockey ens skall bli uppmärksammad.  ”Utvecklingen går framåt, men vi har det tufft 
framför oss, men jag ser en utveckling” -R1 

En respondent förklarar att det finns en motvilja där klubbstyrelser gärna vill ha bort 
damishockeyn men tillåts att existera vid de tillfällen det går bra ekonomiskt för damlagen. 
Motståndet visar sig även i schemaläggning av istider då det gärna stryks istider för damerna. 
Föräldrarna och istider tas upp som ett hinder ”föräldrarna skjutsar kanske inte tjejerna 
lika mycket som de skjutsar killarna till hockeyn. Och det är klart det är inte så roligt att ha 
en träningstid 22-23 på kvällen och om man är 13 år” - R5 

Det framkommer att det krävs mer av en kvinna i mansdominerade organisationer, främst 
bör man ha skinn på näsan och att vara trygg i sin kunskap kring ishockey för att bli 
respekterad. På frågan om en respondent stött på motstånd berättar denne om ett exempel 
som ett av det värsta, det var när en styrelse tog beslut om att de tjejer som fanns inom 
klubben inte fick delta på pojkarnas träningar, ”att styrelsen ens kan klubba ett sådant 
beslut” -R5 

Ett annat hinder som beskrivs är den attityd som upplevs från SIF sida där upplevelsen 
beskriver en verklighet där SIF inte klassar damishockey och Riksseriens som en elitidrott. 
En bidragande faktor till att förbundets bild ser ut som den gör tros vara att det tillåts 
kommentarer som: ”vi har väl ändå inte kommit hit på årsmöte för att prata damishockey? 
Kan vi få slut på det här nu” - R7. Denna attityd har R7 upplevt och att liknande yttranden 
som detta inte blir tillrättavisade visar i sin tur tendenser på en föråldrad syn inom SIF. 

5.1.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
En respondent förespråkar att det behövs mer kvinnliga förebilder framförallt för de yngre 
tjejerna som är aktiva inom ishockey, detta för att skapa förebilder som blir lättare att 
relatera till. Detta bör främst göras genom att kvinnliga ishockeyspelare finns tillgängliga och 
syns på olika aktiviteter, så som träningar med mera. ”Det är jättebra att en pappa vill ta på 
sig att träna, men samtidigt tror jag att det behöver få se andra tjejer också som spelar 
hockey” – R5. Samma respondent föreslår att större engagemang från styrelser inom 
föreningarna bör kunna fungera som en effektiv lösning för utveckling gällande damishockey. 
En respondent förespråkar vikten av personliga möten och förklarar att användandet av 
sociala medier enligt dennes personliga erfarenhet har varit mindre effektivt. 

En annan respondents upplevda verklighet är att bristen av pengar skapar stora 
begränsningar för damishockeyns utveckling i det avseendet att damishockey idag inte har 
speciellt mycket att erbjuda resursmässigt. Denne tror att vikten ligger vid att göra 
verksamheten attraktiv och att damishockey idag inte har det lätt, varken i föreningarna eller 
i media där damishockeyn ideligen får agera slagpåse. Respondenten föreslår fler turneringar 
och event för damishockeyn som kan fungera som en morot för att skapa en attraktion till 
sporten. 

En respondent lyfter frågan angående kvinnor inom svensk ishockey på följande vis, ”Jag 
tror att det kan gå fortare än vad många tror, om många skulle fatta hur fort det skulle 
kunna gå att få upp antalet tjejer i lag och kommittéer” - R5, och förklarar vidare att 
problemet ligger vid att det är någon som skall utföra ett ideellt arbete. 
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Idag rangordnas serierna följande: Elitserien, Hockeyallsvenskan, Riksserien, J20, J18, detta 
har beslutats av SIF och trots detta har SIFs tävlingskommitté valt att ignorerar 
bestämmelserna och sprider inte informationen ut till klubbarna. En respondent föreslår att 
SIF bör vara tydligare i att de menar allvar angående jämställdhet och damishockey i 
handling. I dagsläget prioriteras elitlagen på damsidan under J18 och respondenterna förstår 
inte att det tillåts och förklarar ett det endast förstärker medias bild av damishockey som ett 
B-lag.   Detta medför att klubbarna tillåts att själv välja hur de skall prioritera serierna och i 
verkligheten prioriteras många gånger J20 och J18 före damerna till följd av detta. 

För att lyfta damishockeyn och öka antalet aktiva kvinnor inom SIF uppges en viktig 
aspekt som åsyftar faktor att uppmuntra de kvinnor som är aktiva inom svensk ishockey som 
spelare, tränare, domare etc. att fortsätta engagera sig. Detta för att ge kvinnliga förebilder 
till de tjejer som börjar med ishockey. 

5.1.2.1 Medias roll för utvecklingsmöjligheter 

 
Flera respondenters verklighet uppvisar att media är en stor faktor, en respondent föreslår 
att media bör rapportera mer om positiva saker istället för negativa. Jämförelsen mellan dam 
och herrsidan bör upphöra och påvisar som exempel att Karolina Klüft inte jämförs med en 
15årig kille trots att han hoppar längre, ”Det är klart att vi får stryk av ett U16lag med 5-1, 
det är inte mer med det, men det gör man en stor grej av” - R7. Respondenten föreslår att 
fokus bör flyttas och att damishockeyn bör lyftas som den elitidrott den faktiskt är, precis 
som på herrsidan. Media benämns från respondenternas sida som en av nycklarna till ett mer 
framgångsrikt arbete kring damishockey. 

Respondenterna upplever att media idag behandlar damishockey sekundärt, en 
respondent höjer frågan gällande att damerna endast spelar en slutspelsmatch inom högsta 
serien, detta beror i dagsläget enligt respondentens uppfattning på att SVT endast vill sända 
en match och ifrågasätter hur SVT kunnat ta det beslutet. ”SVT skulle aldrig kunna säga nej 
egentligen, de har ännu mera jämställdhetskrav på sig än vad Svenska Ishockeyförbundet 
har” -R7. Detta påverkar damishockeyn i negativ bemärkelse eftersom att tiden för matchstart 
och antal finalmatcher regleras efter hur mycket SVT är villiga att sända. Vidare skulle en 
representant från damishockeyn kunna vara med på förhandlingarna för att få in mer 
rapportering i program som hockeykväll etc. 

5.1.3 Jämställdhet 
 
Jämställdhetsarbetet i damkommittéerna på distriktsnivå ser olika ut. En bild är att 
damkommittén i högsta grad fungerar som en administrativ funktion samt att det är 
föreningarna som gör det mesta av arbetet. En annan bild som ges av damkommittén är att 
jämställdhetsarbetet är ”så självklart inbyggt att man gör det hela tiden” -R7. 

Eftersom det numera finns en kvalitetsundersökning från SIF har detta skapat tryck och 
krav på distrikt angående att arbeta och satsa mer på jämställdhet och utbildning. En 
respondent uppger att detta förmodligen även bidragit till att denne haft det lättare att få en 
möjlighet inom distriktet. Inom distrikten är bilden gentemot detta positiv, upplevelsen är att 
distrikten ordnar med utbildning, skjuter till pengar i budgeten för att skapa samma 
möjligheter för tjejer och killar. Bilden visar likaså att det finns en medvetenhet om 
jämställdhet, vissa distrikt för en diskussion om det samtidigt som andra visar mer i 
handling, till exempel att medvetet ha både kvinnor och män på planscher vid 
marknadsföring. 

Vikten av att ha eldsjälar, personer som arbetar aktivt för sin sak har lyfts av flera av 
respondenterna och beskrivs som avgörande för att damishockeyn ska fortsätta existera. 

I fråga om resurser lyfts ständigt ämnet pengar, för att öka bredden inom damishockeyn 
och för att skapa ett större attraktionsvärde behövs en satsning. Det finns en förståelse från 
respondenterna att det är skillnad på damishockeyns och herrishockeyns ekonomier, 
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herrishockeyn har ett annat attraktionsvärde vilket resulterar i att det finns fler sponsorer på 
herrsidan. 

Vid samtal om klubbar är det några frågor som dyker upp. En fråga är hur pengar fördelas, 
till exempel kan ett juniorlag få kosta 11 gånger mer än damlaget. Klubbar kan även göra 
skillnad på ersättning juniorer och damer får, där juniorer kan få upp till 6 gånger mer i 
ersättning per månad än de som spelar i damlaget. Klubbar uppges även göra skillnad i 
antalet månader juniorer och damerna får ersättning, en junior får ersättning året runt 
medan damerna endast får ersättning ett mindre antal månader per år, samtidigt får 
damerna stå för sin egen utrustning och juniorerna får den. I samtal kring detta finns en 
förståelse för att vissa av dessa saker kan vara ekonomiskt försvarbart eftersom att klubbar 
tjänar på att ta upp en junior i A-laget istället för att köpa in ett proffs. ”Det är andra 
ekonomier, det finns ju inget NHL för kvinnor. Jag hoppas jag lever då det kommer” -R7.  

Ett annat ämne som diskuteras är standarden på domarna, upplevelsen är att domarna 
inte behöver hålla lika hög standard för att döma dammatcher. Detta är en fråga som lyfts i 
styrelsen och respondenten tror att om man vill få fler tjejer att döma ligger vikten vid att 
arbeta på att få tjejerna att våga gå utbildningar. 

5.1.4 Strategi/genomförande 
 
En respondent tror att bristen på kvinnliga tränare till viss del beror på avsaknaden av 
tillfrågan, samt att det är extremt mycket tid och engagemang som krävs. Respondenten 
upplever att det finns en känsla av ensamhet angående damishockey, att det är en ständig 
kamp. Om fler individer engagerade sig och ansvaret delades mellan fler individer skulle det i 
sin tur skapa lättare förutsättningar för att rekrytera fler kvinnliga tränare, eller kvinnor i 
allmänhet. En respondent förklarar att de inom damkommittén för tillfället arbetar med ett 
rekryteringsprojekt genom en prova-på verksamhet för tjejer samt att de arbetar för att skapa 
organisationsförändringar och organiseringen av damkommittén som helhet. De samlingar 
och träffar som SIF anordnat har möjliggjort ett utökat nätverk och utökat samarbete för 
några respondenter.  

Flera respondenter är överens om att en viktig del i rekryteringen är att ha engagerade 
individer, betydelsen av detta syns tydligt eftersom att en respondent nämner en individ som 
engagerat sig genom att denne åkt ut till skolor m.m. för att sprida budskapet kring Tre 
Kronors hockeyskola. Detta gav utdelning och ledde till en stor rekryteringsframgång bland 
unga flickor inom distriktet. 

Flera respondenter beskriver problematiken gentemot att hitta kvinnliga ledare som 
”hönan och ägget”, för att hitta en tränare för ett damlag måste du ha ett damlag, och för att 
hitta kvinnliga spelare måste det finnas en tränare. 

En respondent förklarar att ett problem finns gällande spridningen av informationen från 
SIF sida, ” informationen stannar jättelätt i alla stegen, man missar jättemycket 
information när man inte sitter på SIF” -R5. 

Damhockeysymposiet som bedrivs av SIF en gång per år är väldigt uppskattat, en 
respondent upplyser om vikten av att få byta erfarenheter med varandra och vilken positiv 
effekt det har. 
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5.2 Distriktsordförandena 

Här redovisas först den upplevda verkligheten som går att utskilja från 
distriktsordförandena och vilket stöd de upplever från SIF sida samt vilka motstånd de 
stöter på. Därefter behandlas alla de valda temana för denna studie ur 
distriktsordförandenas perspektiv och verklighet. 

5.2.1 Organisation 
 

Denna kategori är indelad i fyra delar; stöd, resurser och dialog med SIF, samarbete, 
organisering, prioritet och jämställdhet inom distriktet och motstånd. 

5.2.1.1 Stöd, resurser och dialog gentemot Svenska Ishockeyförbundet 

 
En respondent anser att Svenska ishockeyförbundet åtminstone bör skapa en vettig dialog. 
Respondenterna upplever att kontakten med SIF är bristfällig och att 
ordförandekonferenserna bör anpassas och utvecklas, viss tillfredställelse upplevs av en 
respondent men det finns förbättringar som kan genomföras. Den upplevda verkligheten 
visar att respondenterna agerar åhörare i dessa sammanhang och att diskussioner under 
dessa konferenser inte ges utrymme. Ordförandekonferenser beskrivs som en monolog där 
de informeras om saker men inte själva upplever att de blir hörda. En respondent förklarar 
det på följande vis, ”År 2013... är det rätt sätt att möta kloka personer? Jag tycker att det 
känns som stenåldern” -R2. Den upplevda verkligheten tvingar inte respondenterna att delta 
eller ta ställning till den information som ges, de blir åhörare men väljer själva vad det tar in 
av den delgivna informationen. 

Respondenternas uppfattning gällande jämställdhet och hur vida det diskuteras på 
ordförandekonferenserna skiljer sig. En respondent antyder att kravet som 
Riksidrottsförbundet ställt gällande att 40 procent ska bestå av kvinnor inom 
organisationens alla delar blir fel fokus. Respondenten uttrycker ett missnöje kring att det 
ska vara ett krav och föreslår därför att det istället borde vara ett önskemål. Samtidigt är en 
respondent av uppfattningen att det inte alls diskuteras gällande jämställdhet utan att det 
snarare på sin höjd nämns. 

Den enade bilden från distriktsordförandena är att det viktiga är att få de som är 
engagerade och vill jobba sen om det är en man eller kvinna som jobbar för damishockeyn 
blir sekundärt, det viktiga är att rekrytera ledare som brinner för verksamheten. 

En respondent upplever en oro över att SIF inte anstränger sig gällande 
jämställdhetsfrågan och ifrågasätter om de försöker skapa en förändring av rädsla över att 
Riksidrottsförbundet skulle strypa det ekonomiska stödet, eller om det verkligen vill ha en 
förändring. 

Verkligheten visar ett det finns brister angående utbildning av kvinnor, detta förklarar en 
respondent syns ytterst tydligt i den årliga kvalitetsenkäten. Respondent upplever att många 
distrikt inte visar något intresse för förändring och att det tydligt går att utläsa enligt 
kvalitetsmätningen som genomförs ifrån SIF. Endast hälften av distrikten har skickat in en 
handlingsplan gällande föregående årsresultat vilket respondenten inte förstår. ”De andra, 
varför gör inte dem det? Bryr de sig inte? Tycker det inte att det är viktigt? Det är en fråga 
som vi måste ställa oss” -R2. 

Övergripande önskar respondenterna bättre stöd från SIF gentemot det arbete som 
bedrivs för att utveckla damishockeyn, främst önskas stöd gentemot utbildningar för 
damledare genom att underlätta ekonomiskt för föreningarna.  

Det upplevs vidare att det är för många som ska vara med och bestämma gällande 
damishockey. ”Det finns en grupp som är utsedd som ska jobba för damishockey, sen finns 
en grupp till, istället för att ena grupperna och prata samma språk” -R4. Bilden visar att det 
som bestämts lätt kan ändras av en annan kommitté eller av SIF, utan att alla berörda blir 
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delgivna informationen. ”De skulle vara mer enade i vem som bestämmer för 
damishockeyn, det måste vara mera klart, från centralt håll” -R4. Verklighet visar att 
förutsättningarna ideligen ändras och har dålig koll på vart besluten fattas eller kommer 
ifrån. 

5.2.1.2 Samarbeten 

 
En respondent uppger att ett aktivt arbete gentemot klubbarna finns från distriktsstyrelsen 
sida och att arbete läggs ner för att se till att alla föreningar inom distriktet har det bra och 
överlever. Det har funnits och finns brister i kommunikationen emellan föreningar och 
distriktsförbund inom ishockeyn överallt. En respondent har aktivt arbetat för att öka 
kommunikationen mellan distriktsstyrelsen och klubbarna där var och en styrelsen ansvarar 
för att upprätthålla en kontakt med ett antal klubbar för att skapa en dialog. Respondenten 
upplever att föreningar lever sitt eget liv och allt för sällan intresserar sig för kontakt med 
förbund vilket leder till att de inte deltar på årsmöten m.m. För att lösa detta föreslår 
respondenten att fler distriktsstyrelser tar ansvar och skapar en dialog med de olika klubbar 
som finns. 

När det kommer till samarbete med klubbarna tydliggörs att om damishockeyn ska lyfta 
måste varje förening känna att det är viktigt och arbeta för det. Där belyses vikten av att få 
rätt person för jobbet, en eldsjäl. Vidare förklaras att detta är viktigt av rent politiska skäl, att 
kunna stoltsera med ökat antalet tjejer än att skämmas över svikande siffror. 

5.2.1.3 Organisering, prioritet och jämställdhet inom distriktet 

 
Respondenterna upplever att de ideligen stöter på problem och de tror att en av 
anledningarna är att damishockey fortfarande är relativt nytt. Det saknas utbildningar som 
kan utöka rekryteringsbasen både inom styrelser och på spelarnivå, ett problem upplevs i 
detta samband med avsaknaden av serier för tjejer att spela i, det finns i dagsläget endast ett 
smalt utbud och det skapar hinder samt begräsningar. En respondent förklarar det genom att 
människor i regel förlitar sig på att det ska ordna sig men att det faktiskt inte gör det utan att 
någon engagerar sig och driver på processen. 

Respondenterna är tveksamma över vad SIF skulle kunna bidra med men nämner likväl 
att utbildning är viktig och att den skulle behöva anpassas bättre för att locka till sig kvinnor. 
Respondenten förklarar även att det finns en rädsla i att anpassa utbildningar för kvinnor 
eftersom att de många gånger kritiseras. En respondents verklighet visar att denne tycker att 
det läggs för mycket fokus på jämställdhet. Istället borde fokus riktas mot människor som vill 
engagera sig för att skapa en förändring, därmed blir kön sekundärt och har mindre 
betydelse. Vikten av att människor som vill jobba för en förändring och utveckling inom 
damishockeyn skall vara mer betydelsefull än deras kön. 

5.2.1.4 Motstånd 

 
Ett problem respondenterna upplever är att de är otroligt bundna i de gamla referenserna 
och beskriver det nästan som ryggmärgsreflexer, när ishockey diskuteras syftar det i regel till 
herrishockey. En respondent tror att detta troligtvis beror på att de som idag sitter i styrelser 
är uppväxta i en hockeymiljö där det inte fanns tjejer. I dagsläget är det inte brist på kvinnor 
som vill, det handlar om att se dem samt att fånga upp dem. 

Respondenten diskuterar även det treåriga ungdomsledarprojekt som Svenska 
Ishockeyförbundet startade där varje distrikt skulle ta fram fem ungdomar och de som 
lyckades skulle få erhålla en belöning på fem tusen kronor. Där ifrågasätter respondenten 
viljan bakom initiativet och förklarar att de borde ökat belöningen om de menat allvar, 
”femtio tusen kronor till de distrikt som fixar det och det får de övriga distrikten betala” -
R2. Respondenten tillägger vidare att det var fler kvinnor än män som genomförde 
utbildningen för att bli ungdomsledare eller organisationsledare, vilket var utbildningens 
syfte och förklarar bestämt att ”förgubbningen” -R2, är total inom nästan alla styrelser. 
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Respondenterna upplever att det idag saknas bredden inom damishockeyn, pyramiden har 
tippat eftersom att alla satsningar har skett på de högre nivåerna. Det finns ingenting att ta 
av längre, ”Man börjar bygga uppifrån vilket är helt galet, man borde bygga nerifrån” -R2. 
För att få rätsida på det hela måste pyramiden fyllas ut nedifrån botten igen. Att detta tar tid 
tror respondenterna beror på att eldsjälarna saknas, ingen vill göra jobbet. På herrsidan finns 
samma tendenser, men det är på en lägre nivå enligt respondenternas uppfattning.   

”Man kan få förändringar med tvång och piska, men det blir inte samma roliga 
förändring som att man vill förändra av andra skäl. Och idrottens värdegrund, idrotten är 
till för alla, men det är den ju inte” -R2 

Angående att engagera fler kvinnor i hockey, gå en utbildning och avancera i 
organisationen upplever många av respondenterna att det är svårare att få kvinnor att 
engagera sig. En förklaring till detta tros vara att kvinnor inte blir tillfrågade. 

5.2.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
En respondent upplyser om att de brukar genomföra ett rekryteringsprojekt där de befinner 
sig ute bland klubbar med representanter från distriktsförbundet, detta initiativ är riktat till 
både killar och tjejer. Respondenten förklarar att den upplevda verkligheten visar att bristen 
gällande jämställdhet ute hos klubbarna ligger vid att de inte inser vikten av att ha kvinnor 
inom ishockeyn. Vidare förklaras att om det inte finns någon eldsjäl som ser till att 
verksamheten bedrivs blir det aldrig aktuellt. 

Det uttrycks att det är fel att det idag finns damkommittéer, istället bör utbildning, 
domarfrågor och tävlingsfrågor vara heterogena frågor, ”när man pratar tävling pratar man 
tävling för både och. För nu blir det lite konstigt, nu ska damkommittén prata tävling, men 
ändå är det tävlingskommittén som genomför Stålbucklan som är tjejernas” -R2. 
Respondenten anser att damkommittéerna inte bör finnas inom ett femårsperspektiv och att 
det istället bör finnas kvinnor i alla de operativa kommittéerna, ”på sikt ser jag att 
damkommittén inte ska finnas, utan att man i alla kommittéer pratar hockey ur båda 
könens perspektiv, samt att det finns tjejer i alla kommittéer” -R2. En av respondenterna 
upplever att problemet inte ligger i att hitta kvinnor utan tvärtom, att problemet ligger vid att 
bli av med de män som idag redan sitter i styrelser och kommittéer. 

Det finns en bild av att kvinnor inte vill gå utbildningar där de blir en minoritet gentemot 
männen, därför finns det en idé från en respondent att det bör finnas anpassade utbildningar 
för kvinnor. Detta förslag har uppkommit eftersom att män som går förslagsvis 
tränarutbildningar i stor utsträckning har varit aktiva hockeyspelare vilket medför att de 
redan innehar stor kunskap. Därmed blir balansen ojämn och respondenten upplever att det 
skapar en rädsla som leder till att kvinnor inte vill utsätta sig för att bli betraktade som dåliga 
jämfört med de övriga. 

En upplevd bild från en respondent bekräftar att det finns för få kvinnor inom styrelser 
och att de kontinuerligt arbetar med problemet kring rekrytering av kvinnor. Utbudet är 
precis som inom damishockeyn är begränsat. Respondenten förklarar att en stor del av 
problemen finns i att kvinnor saknar utbildning inom svensk ishockey och det bidrar till att 
de inte syns eller finns. ”För att bli synlig i ishockey måste du ha en riktig uppgift, och för 
att ha det måste du ha en grundkurs för det första, och gärna något mer” -R8. 
Respondenten påvisar att det är först då man blir synlig inom organisationen, ”det är ett 
problem, att vi har för få utbildade tjejer” -R8. 

Respondenterna upplever att utbildning av kvinnor är en viktig nyckel inför framtiden, för 
att öka bredden av kvinnor som kan rekryteras samt att lyfta den framåt för fortsatt 
engagemang inom ishockey. Stöttning kring damverksamhet i sin helhet är även det något 
som behövs och önskas så att damishockeyn kan få större bredd och fler aktiva spelare. 
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5.2.3 Jämställdhet 
 
Den gemensamma verkligheten för respondenterna visar att de arbetar i motvind, trots 
projekt är det svårarbetat. Vikten av att hitta en person som är aktiv i arbetet, en eldsjäl, 
belyses som en viktig faktor för att jämställdhetsarbetet ska fortgå. För att fånga in eldsjälar 
till organisationen uppger många distriktsordföranden att det gäller att bjuda in dem som gör 
sin röst hörd. Genom att vara lyhörd för de som söker en förändring och bjuda in dem att 
delta i arbetet så ökar engagemanget och skapar på så sätt även fler ingångar för kvinnor. 

I styrelserna verkar bilden vara att de diskuterar dam- och herrishockey samt vikten av att 
få in fler kvinnor i styrelsen. Dock är detta ingenting man stirrar sig blind på ”Vi diskuterar 
inte tjejerna varje möte, men det finns alltid i bakskallen att vi måste tänka på bägge och 
hur ska vi göra för att hålla igång damishockeyn” -R4. Vidare pointeras det att det är 
kommittéerna som gör jobbet och för damishockeyn och att det är damkommittén som har 
ansvaret. 

Den upplevda känslan är att arbetet går framåt, dock uppmärksammas det vidare att det 
viktigaste för organisationen är att få de som vill arbeta för saken och inte vilket kön 
personen i fråga har. Detta innebär att när en ny person behövs till styrelsen fokuseras det 
sökandet inte på vilket kön en person har utan vilket kompetensbehov som finns. 

Att utbilda fler kvinnor inom distrikten verkar vara ett område som diskuteras mycket och 
många nämner SIFs kvalitetsenkät i samband med detta. SIF har en kvalitetsenkät där 
distrikten mäts beroende på olika variabler, de krav som inte uppfylls av ett distrikt 
rödmarkeras för att tydliggöra brister och vilka områden som är i behov av förbättring. Den 
upplevda verkligheten visar att det är svårt att få kvinnor att gå utbildningar, inbjudningar 
går ut till båda könen men det är färre kvinnor som deltar och genomför dem. 

Frågan gällande en attraktivare utbildning gentemot kvinnor höjs på flera distrikt, delvis 
att det behövs en utbildning för damtränare eftersom att det finns skillnader mellan att träna 
damer och herrar. Problematiken landar dels i frågan om damtränarna måste vara kvinnor, 
att träna damer kan även män göra, vikten ligger vid att förstå skillnaden mellan 
mentaliteterna mellan könen. 

5.2.4 Strategi/genomförande 
 
Inom en respondents distrikt har satsningar gjorts för att utbilda fler kvinnor och 
utbildningar har erbjudits utan kostnader för deltagarna i ett försök att rekrytera fler 
kvinnor, detta upplevde respondenten som en lyckad satsning. Respondenten tror att vikten 
ligger vid att få in kvinnorna genom utbildning, därefter kan en kedjeeffekt skapas och de 
kvinnor som gått en utbildning vill troligtvis gå en till, ”då kanske de vill gå en annan 
utbildning och snart har vi ett antal som kan gå in och jobba i svensk hockey” -R8. Under de 
framgångsrika utbildningssatsningar distriktet genomfört har försök gjorts för att skapa ett 
samarbete med andra distrikt och få dem att vara med, dock utan resultat, främst på grund 
av ekonomiska skäl. 

En annan respondent förklarar att det första steget till förändring är att vara medveten om 
problemet, ”bara det steget att vi tänker nu, förr gjorde vi inte ens det” -R2. Genom att 
ständigt involvera en förändringsvision i tanken anser respondenten att det bör vara första 
steget. ”Riktningen måste vara första steget” -R2 

Förslag framkommer även om att ett ständigt arbete gentemot jämställdhet bör 
genomföras. Det bör ske på en gång om jämställdhetsmålen för 2017 skall bli uppnådda 
eftersom att ledamöten och styrelseordförande väljs in för en två års period. Respondenten 
tror inte att det är något problem med att hitta de kvinnor som behövs och anser att målen 
går att uppnå om alla arbetar för dem tillsammans. ”Jag tror att mycket handlar om insikt 
och förståelse, man måste bestämma sig” -R2. Respondenten upplever en verklighet där 
många skjuter ifrån sig problemet, ”Tanken går nog ”det är inte mitt problem”. Men det 
borde vara mitt problem om jag värnar om ishockeyn och distriktet, det borde vara mitt 
problem” -R2 
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5.3 Sportcheferna 

Här redovisas först den upplevda verkligheten som går att utskilja från sportcheferna och 
vilket stöd de upplever från SIF sida samt vilka motstånd de stöter på. Därefter behandlas 
alla de valda temana för denna studie ur sportchefernas perspektiv och verklighet. 

5.3.1 Organisation 
 

Denna kategori är indelad i fyra delar; stöd, resurser och dialog gentemot SIF, prioritering 
och jämställdhet och motstånd. 

5.3.1.1 Stöd, resurser och dialog gentemot Svenska Ishockeyförbundet 

 
En upplevd bild av det stöd som ges från SIF är att det är lågt intill, obefintligt och en av 
respondenternas uttalande lyder ”I dagsläget är det en jätteliten dialog, i det närmaste en 
monolog” -R3 

Den gemensamma bilden som delas av alla sportchefer i studien är att stöttningen och 
dialogen från Svenska Ishockeyförbundet är näst intill obefintlig.  

Verkligheten beskriver att det är närmast en monolog från SIF där man tar beslut kring 
frågor utan att ens fråga vad klubbarna kan ha för synpunkter. En respondent förtydligar att 
det från SIF tas det beslut om damserierna som aldrig skulle ske på herrsidan och 
respondenten upplever att det tas beslut över deras huvuden. 

Respondenterna önskar mer stöd från SIF, respondenterna anser att ekonomiskt stöd 
behövs för att utvecklingen av damishockeyn ska bli framgångsrikt, det skapar enligt 
respondenterna en förutsättning för att kunna satsa på de individer som brinner för 
damishockey. Gällande utbildning önskas utbildning gentemot tränare, spelare och ledare. 
när det kommer till det ekonomiska stödet diskuterar en respondenten kring att Stålbucklan 
finns, motsvarigheten till herrarnas TV-puck. Alla klubbar kan inte delta i denna på grund av 
ekonomiska skäl. Respondenten menar att det är nog svårt att hålla föreningen flytande i 
dagsläget och på grund av det fanns det ingen möjlighet för dem att skicka iväg några spelare, 
trots att viljan fanns. Där föreslår respondenten att SIF skulle gå in med ekonomiskt stöd för 
att främja svensk damishockey och utveckla den inför framtiden, utan det ekonomiska stödet 
drabbas föreningarna för hårt och måste välja att tacka nej till eventuellt spel i Stålbucklan. 

En respondent beskriver också upplevelser av väldigt dåliga förhållanden gentemot 
damerna när det handlar om att representera Sverige, dåliga ersättningar för förlorade 
inkomster med mera. 

5.3.1.2 Prioritering och jämställdhet 

 

Herrarnas A-lag prioriteras naturligt högst inom verksamheter och det ifrågasätts inte. En 
respondent upplever att genusfrågan generellt är svår att ta i, ”Det är svårt när 
jämställdhetskortet spelas” -R6, eftersom att det enligt dennes uppfattning inom 
verksamheten finns tydliga skillnader i prioriteringar mellan lagen. En uttryckt verklighet är 
att det inför framtiden och den ekonomiska vinningen finns mer att hämta hos herrlaget än 
hos damlaget som det ser ut i dagsläget. 

 

Respondenterna förespråkar att damsidan ska finnas och ser det som positivt för klubbarna. 
Att damverksamheten existerar har krävt mycket ideellt arbete och har varit tidskrävande. 
Respondenterna lyfter de eldsjälar som arbetat för detta och respondenterna påpekar att de i 
sina positioner inte kan någon ära för att damverksamheten finns i deras klubbar. Samtidigt 
förklarar en respondenten att eftersom att det finns drivande och engagerade eldsjälar 
bakom så har det i vissa fall försvårat respondentens arbete, ”Att de är drivande kan ju göra 
att det blir irritation hos oss också ibland, att de vill ta för mycket av kakan.” - R6 
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En respondent ser inget problem gällande fler kvinnor inom organisationen om de 
innehar den kompetens som krävs och känner till hur verksamheten bedrivs. ”Skulle vi ha en 
kvinnlig VD här som gör ett jättebra jobb så skulle jag tycka att det var fantastiskt, jag 
kräver inte att det är en man.” - R6. Det betydande är att kompetens och kvalifikation för 
uppgiften finns, könet skall vara sekundärt. En respondent förklarar att alla är välkomna 
oavsett om det gäller en tränarroll eller som spelare ”egentligen alla positioner, är de 
tillräckligt bra är det bara positivt, det är fräscht och prova något nytt” - R6. Samtidigt 
uttrycker en respondent att tjejer spelarmässigt troligen aldrig kommer att kunna mätas med 
de högsta manliga nivåer som finns idag. 

Då damsidan, ungdomsverksamheten och herrarnas elitverksamhet är separata delar har det 
krävts att en person inom klubben har beslutanderätt i frågor om istider och annat. En 
respondent förklarar att eftersom damsidan är separat har det satt press på att den 
damansvariga i klubben fått lösa mycket på egen hand för sköta verksamheten, trots detta 
upplyser respondenten att de jobbar förhållandevis nära varandra.  

5.3.1.3 Motstånd 

 
En respondents verklighet visar att denne känner sig åsidosatta, att de inte behandlas med 
samma respekt som herrsidan får av SIF. Exempel nämns där SIF fattar beslut utan att någon 
dialog eller kontakt tas med de berörda parterna, för att nämna ett av dessa diskuteras 
beslutet om att flytta damernas slutspel. Respondenten anser att de inte får den respekt de 
förtjänar och upplever att de behandlas sekundärt. En respondent upplyser att det är 
märkligt att SIF kan göra som de gör, det skulle aldrig accepteras av herrsidan och de skulle 
troligen aldrig utsättas för liknande beslut.  ”De gör skillnad på dam och herrishockey, det är 
jättestor skillnad. Nog skulle vi behöva mera stöd och förståelse av dem.” - R3. 

Respondenternas upplevda bild är att det är svårt att hitta ledare för damsidan på grund 
av att det krävs ett så stort engagemang och tidskrävande. Respondenterna upplever 
dessutom en negativ verklighet där damerna känner sig åsidosatt samt att de inte ges samma 
villkor. 

Det saknas ett stöd ifrån de representanter som har i uppgift att föra klubbarnas talan på SIF. 
En närvaro efterfrågas och känslan av att representanterna kanske inte representerar dem 
egentligen, därför efterfrågas mer stöd och förståelse från SIF. 

En lösning som föreslås är att SIF skulle kunna sätta press på klubbar och distrikt, men 
det finns en oro för att ett krav som till exempel skulle kunna resultera i en ofullständig 
styrelse. Frågan kring varför kvinnor efter sin aktiva karriär ofta väljer att inte engagera sig 
kommer upp. Anledningen som är ”säkrast” är att de kvinnorna får barn och att de i samband 
med detta inte vill och det leder dem vidare bort från hockeyn. 

5.3.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
Respondenterna lyfter frågan gällande utbildning av ledare, en respondent rekommenderar 
att utbildningarna ska anpassas efter herr- och damsidan. Detta för att ledarskapet skiljer sig 
alldeles för mycket mellan herr- och damishockey för att en utbildning skulle kunna anpassas 
för alla ledarroller. ”Det går inte att kombinera, det är för stor skillnad, i verkligheten.” - R3. 
Respondenten utrycker att alla utbildningar i dagsläget är riktade till män, ”Det mentala 
skiljer kvinnor och män ifrån varandra massor.” -R3. 

En annan respondent föreslår att reglerna inte bör skilja sig emellan herr- och 
damishockey, detta anser respondenten skulle underlätta och förenkla jämställdhetsarbetet. 

En respondent förklarar att det är viktigt att de aktiva damspelarna får känna sig som en 
del av föreningen. Detta ger en positiv effekt då damerna uppskattas och inte upplever att de 
inte blir åsidosatta. Till exempel när damishockeyn marknadsförs, då klubben 
uppmärksammar spelare på olika event och på så sätt gör dem till en synlig del av 
föreningen. 
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5.3.2.1 Medias roll för utvecklingsmöjligheter 

 
Media lyfts som en faktor att ta hänsyn till när respondenterna pratar om damishockey och 
jämställdhet. Damishockeyn bör få mer utrymme i media för att skapa spridning samt för att 
höja dess värde och attraktion. 

Fokusering i media angående damishockeyn är många gånger i negativ bemärkelse och 
det positiva arbetet som görs och framgångarna uppmärksammas inte tillräckligt. 
Marknadsföringen lyfts även som en viktig del i arbetet som redan görs. På den punkten finns 
det klubbar som har gjort inbjudningar till enbart pojkar men aldrig enbart till tjejer. Man 
lyfter även att i marknadsföringen måste tjejerna som spelar själva anstränga sig för att få in 
sponsorer vilket man upplever att tjejerna inte är så entusiastiska gentemot. Detta behöver 
killarna inte göra på samma sätt men det krävs av tjejerna eftersom de själva får stå för 
kostnaderna annars. På marknadsföringsfronten upplevs det som att de som spelar i 
damlaget inte vill sticka ut hakan och skylta med sin sport. 

5.3.3 Jämställdhet 
 
Det beskrivs som viktigt att ha ett damlag för klubben men det skapar en ständig kamp 
angående att det är en verksamhet som kostar mycket pengar och är inte en inkomstkälla på 
samma sätt som till exempel herrarnas A-lag. ”I min roll måste jag få verksamheten att 
fungera, ekonomiskt, sportsligt, och trots allt är det A-laget som driver tåget, drar in 
pengar och lockar publik.” - R6 

Genom att engagera damlagen i olika event och låta dem få tillgång till resurser som även 
juniorer och a-laget har skapar man en känsla av att damlaget är en del i föreningen vilket en 
av respondenterna ser som en viktig faktor. Viljan att ge så goda förutsättningar som möjligt 
finns men samtidigt måste en sportchef se till hela föreningen och inte bara en liten del av 
verksamheten. Trots att damverksamheten inte går plus rent ekonomiskt ses det ändå som en 
bra marknadsföring för klubben att ha damverksamhet. Men med de ekonomiska 
svårigheterna som många klubbar har är damverksamheten något som ibland blir en fråga 
gentemot om det bör avvecklas eller om krav skall ställas på att det bör vara en ekonomiskt 
självbärande verksamhet för att de ska få finnas. 

I det dagliga arbetet upplevs det som viktigt att vara tydlig, det gäller alla beslut och 
specifikt när det handlar om istider och prioriteringar. Klubbarna bestämmer själva sin 
rangordning mellan lagen, detta ser en respondent som positivt då det ger utrymme för 
flexibilitet. 

 
”Över de praktiska grejerna med att flytta en träning en halvtimme hit och dit går jag inte 
in som en mellanhand” - R6 

 
Det är alltid en balansgång, A-laget är trots allt de som bär klubben och den förståelsen för 
det finns inte alltid. Damlaget gör mycket som är bra men de är inte den viktigaste delen av 
den sportsliga verksamheten. 

När det kommer till att marknadsföra damlaget finns en problematik kring jämställdhet. I 
ett försök att lyfta damishockeyn finns en önskan att marknadsföra sig direkt till tjejer för att 
lyfta intresset. Är detta okej, när det inte är okej för en klubb att endast marknadsför sig 
direkt till pojkar? En respondent menar att det kan bli en slags omvänd diskriminering. 

5.3.4 Strategi/genomförande 
 
En lösning som föreslås är att SIF skulle kunna sätta press på klubbar och distrikt, men det 
finns en oro för att ett krav till exempel skulle kunna resultera i en ofullständig styrelse. För 
att exemplifiera detta, om kravet var att 40 procent skall representeras av kvinnor i en 
styrelse och om dessa kvinnor inte hittas, blir styrelsen ofullständig vilket gör att 
verksamheten inte skulle få fortsätta existera.   
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Respondenterna förklarar att de tror att det är viktigt för damerna att vinna medalj i 
mästerskap, även om det i dagsläget är en liten sport så är det viktigt för att ta 
marknadsandelar. Respondenterna tror att det i sin tur kan leda till att människor får upp 
ögonen för sporten. Det blir en ”hönan eller ägget” situation eftersom att det kräver mycket 
resurser och bra förutsättningar för att lyckas, vilket damishockeyn vanligtvis inte har. En 
respondent beskriver att det finns samarbeten mellan olika distrikt men att dessa går att 
förbättra. Den största kontakten de själva som klubb har är genom distriktets damkommitté, 
under hockeysäsongen sker denna kontakt upprepat en gång i månaden. 

Damishockeyn bör kontinuerligt marknadsföras för att skapa ett större intresse för 
sporten. En respondent tror främst att det bör göras genom att visa upp sig eftersom att det 
idag finns dålig allmänkännedom om damishockeyn. Genom att visa upp damlaget vid olika 
event och tillfällen hoppas en klubb att intressent ska öka.  

En av respondenterna förklarar att de för tillfället arbetar med att skapa större bredd i 
pyramiden, detta gör de genom att driva en flickverksamhet. Respondenten utvecklar vidare 
och förtydligar att det egentligen inte räcker, men att de inte finns spelare för någon större 
verksamhet i dagsläget. 

För att rekrytera tränare till flickverksamheten söker klubben upp de mest engagerade 
föräldrarna och rekryterar dem som tränare genom ideellt arbete.  
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5.4 Damhockeysymposiet i Örebro 

Den 2013-12-14 deltog författarna till denna studie en dag under ett damhockeysymposium i 
Örebro som arrangerades av SIF.  Under denna dag hölls föreläsningar, paneldebatt och 
gruppdiskussioner, de deltagande var från hela landet och aktiva inom damishockey på ett 
eller annat sätt.  

Författarna agerade endast åhörare under denna dag och deltog inte aktivt i diskussioner 
som fördes mellan de deltagande individerna. Det som framkom under dagen är som tidigare 
nämnt generellt överensstämmande med den empiri som redan finns att tillgå. Detta är 
några av de förändringsförslag och problem som diskuterades av de deltagande: 

 Marknadsföringen bör anpassas specifikt till tjejer gällande rekrytering av spelare 

 Synas i TV och media för att skapa större attraktionsvärde, förslagsvis visa en 
dammatch på TV en gång i veckan. SVT prioriterar inte damishockey, sätt press på 
dem 

 Skippa jämförelsen mellan dam- och herrishockey 

 Kvinnliga förebilder behövs 

 Använd kvinnliga hockeyspelare i skolor för att sprida budskapet om damishockey 

 Ekonomin sätter stopp, sponsorer behövs och de kommer främst genom utrymme i 
media 

 De aktiva spelarna måste dels prestera på elitnivå och samtidigt arbeta då de inte 
klarar sig ekonomiskt på sin idrott.  

 Rekryteringen kräver engagemang. Diskussionen om bredd vs elit finns.  

 Det efterfrågas en stöttning från klubbarna som inte alla upplever finns idag. 

 En tydlighet från SIF efterfrågas.  

 En ny damtemautredning efterfrågas. 

 Önskan om att arbeta tillsammans med SIF, inte emot varandra som det i dagsläget 
upplevs som. Skapa gemensamma mål. 

 Erika Holst gör ensam på SIF ett stort arbete för damishockeyn. Tillsätt fler på SIF 
för att underlätta och utöka arbetet. 

 

Damhockeysymposiet upplevdes från författarna synvinkel som kunskapsberikande för de 
deltagande. Föreläsarna besatt hög kompetens och gav information som berikade deltagarna, 
dock finns en upplevelse från författarnas sida att delar av en föreläsning missade sin publik. 
Detta specifikt när en föreläsare diskuterade herrishockeyn och rekryteringsstrategier för 
herrar. Damishockey har inte samma förutsättningar gällande rekrytering och författarna 
upplevde att deltagarna under denna föreläsning inte fick den informationen de önskat och 
behövt.   
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6. Analys 
En stor del av analysförfarandet innefattade transkribering av de inspelade intervjuerna 
och kodning av det transkriberade materialet. 

6.1 Paradigminnovation 

För att en förändring skall ske krävs insikt hos alla de individer som ingår i organisationen. 
För att skapa insikt kring vilka positiva effekter jämställdhet kan bidra till krävs kunskap och 
utbildning kring ämnet eftersom att det generellt är både tidskrävande och problematiskt att 
skapa förändringar. Speciellt när det som i detta fall handlar om ett paradigmskifte. 
Paradigmskifte syftar som tidigare nämnts i teorin till att förändra tankesättet i en hel 
organisation. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för att systematiskt hantera 
olika situationer, både med- och motgångar. (E. Friday & S. Friday, 2003; Bessant & Tidd, 
2011) 

Bland distrikt och klubbar upplevs hinder kring att det finns starka anknytningar 
gentemot de gamla referensramarna, där hockey syftas till något manligt. Detta beror 
troligtvis på att de ledamöter som idag sitter i styrelser och kommittéer har suttit på sin post 
en längre tid och har varit aktiva inom svensk ishockey länge. Detta skapar en problematik då 
det är lätt att fastna i gamla synsätt, attityder och beteenden. Detta problem bör behandlas 
genom utbildning och kunskapsspridning gentemot de positiva fördelar en mer jämställd 
organisation bidrar med. För att detta skall bli möjligt bör precis som tidigare nämnts ett 
paradigmskifte ske. Det är problematiskt att förändra en genusordning eftersom den ter sig 
olika i olika situationer, därför är det viktigt att förstå att det finns skiljaktighet mellan 
könen. Det blir viktigt att beskriva eventuella risker och konsekvenser, och genom att 
utveckla en handlingsplan ökar förebyggandet av problem som kan uppstå. För SIF blir det 
viktigt att kommunicera förändringsvisionen på ett tydligt och målinriktat sätt för att lyckas 
med de önskade förändringarna. (Remneland Wikhamn & Knights, 2013) 

 

Det finns dock alltid motstånd inför det okända i alla förändringsprocesser, därför bör 
processen förslagsvis anpassas och se annorlunda ut när paradigmskifte sker (Harrison, 
1994). Det blir därför viktigt att kontinuerligt bedriva en aktiv hantering av 
jämställdhetsfrågor. Det bör bäddas in i organisationens kultur, samt i individers interaktion 
till varandra för att förhindra att falla tillbaka i gamla mönster. För att göra detta möjligt 
krävs att organisationen genomför de önskade förändringarna som tagits fram, för att sedan 
fastställa det önskade tillståndet av organisationen. Därmed blir attityder och beteenden 
viktiga för att förändringsinitiativet skall bli genomförbart. Likaså är ständig utbildning, 
dagliga interaktioner mellan individer, förändrade riktlinjer, tillvägagångssätt och nya system 
på grundläggande organisatorisk nivå (E. Friday & S. Friday, 2003). Vikten ligger vid att 
utbildning genomförs genom kompetensbaserad och erfarenhetsmässig utgångspunkt. För 
att främja de önskade långsiktiga förändringarna mellan individer och deras tankesätt. (Ibid) 
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6.1.1 Paradigm modell 
 
Då innovationsförmågan påverkas av strukturen inom organisationen och de handlingar som 
genomförs föreslår studien att SIF ökar medvetenheten om detta. För att tydliggöra hur SIFs 
struktur och handlingar är sammankopplade och hur de kan visualisera detta har en modell 
av Hung (1994) valts.   

 

Figur 1. The reciprocal links between action (handling) and structure (regler & resurser) in a 
technological path. (Shih-Chang Hung, 2004, s.1483) 

 

Genom att titta på strukturen (stabilitet såsom regler, normer) och handlingarna inom 
organisationen kan SIF enklare påverka de mål och förändringar som önskas. Modellen 
syftar till att synliggöra den process som påverkar handling och struktur, den möjliggör även 
en kontinuerlig diskussion kring detta. (Hung, 1994) 

 

Handling och struktur: Handlingarna inom SIF påverkar hur regler och resurser fördelas. Ur 
empirin kan det urskiljas ett missnöje till en del handlingar från SIF. Kommunikationen är 
en handling som saknas vilket kommer att behandlas längre fram i denna analys. SIF har 
möjligheten att påverka divisionernas handling under de samlingar SIF arrangerar (såsom 
damishockeysymposiet och ordförandekonferensen). Det har framkommit att dessa 
samlingar bidragit till att deltagarna fått utökade nätverk vilket ökar handlingsförmågan hos 
individerna i divisionerna (Ibid). 

Dessa arrangemang har även lyfts ur en kritisk synpunkt av några respondenter med en 
önskan om att dessa tillfällen kan utnyttjas bättre, där de inbjudna får delta aktivt. Liknande 
den kommunikation respondenterna upplever till vardags har det under några av dessa 
tillfällen upplevts att det varit en envägskommunikation och det deltagande har till största 
del agerat åhörare. Denna upplevda bild är inte generell för alla aktiviteter som SIF anordnar, 
eftersom att de specifikt önskade deltagarnas åsikter och förändringsförslag under 
damhockeysymposiet, för att nämna ett exempel. Damhockeysymposiet var intressant för 
studien eftersom att den bekräftade mycket av det redan insamlade empiriska materialet och 
det skapade en större uppfattning för hur verkligheten inom organisationen ser ut och 
verkar. Under damhockeysymposiet hölls föreläsningar, paneldebatt och gruppdiskussioner. 
Som går att urskilja i empirin har missnöje framkommit gällande olika villkor, ekonomiska 
skillnader och rekryteringsutmaningar, svårigheten för de aktiva att balansera 
hockeykarriären med ”vardagsjobbet”, istider, media, attityder från klubbarna, SIFs 
agerande, kommunikationsbrister och motivation. (Damhockeysymposiet, Örebro, 2013) 
Dessa åsikter kommer ifrån individer som är aktiva inom damishockeyn, vilket medför att det 
inte är förvånande att bilden överensstämmer med de intervjuer som genomförts. Genom att 
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SIF blir medvetna om denna problematik och vilka områden det finns missnöje kring kan de 
lättare utforma en plan för att utveckla och förbättra dessa.  

Under damhockeysymposiet benämndes vikten av att alla inom svensk ishockey måste 
arbeta aktivt för att skapa en förändring. Det räcker inte med att ett fåtal individer engagerar 
sig, förändringsvisionen måste få genomslag genom hela SIFs organisation och det bör ske 
från toppen av hierarkin för att skapa effekt och spridning.  

För att komma åt det motstånd som visat sig är förslaget att under dessa samlingar 
involvera deltagarna mer för att få fram åsikter och förslag om framtida förändringar och 
planer. Genom att göra detta får deltagarna känna sig delaktiga samt att det motstånd som 
finns kan synliggöras i större utsträckning och ger SIF möjlighet att förankra syftet för att 
göra arbetet mer hållbart och motiverat (Remneland Wikhamn, & Knights; Hargie & Toursih, 
1996) 

Regler: Som Hung (1994) beskriver så är reglerna byggda på de mönster handlingarna 
gett oss. I viss mån kan dessa regler hindra nytänkande och bidra till en känsla av 
beslutsmandaten ligger hos någon annan. Detta kan i viss mån falla in på SIF och en del 
respondenter. De finns en missnöjdhet i att SIF inte tagit ställning angående rangordningen 
mellan de olika serierna (såsom SHL, J20 och Riksserien).  I diskussion angående detta 
förklaras det från SIFs håll att eftersom förbundsstyrelsen gett en rekommendation har det 
inte behövt fastställas i tävlingskommittén. Ytterligare en förklaring kring detta ges att SIF 
inte är styrande över klubbarna och utan att det är tvärtom. I målet om att nå ett mer 
jämställt SIF är detta något att vara medveten om då det möjliggör ett fortsatt fastställande 
av de beteenden och rutiner som finns idag. Vidare är regler något som markerar hur en 
organisation strävar efter sina mål.  

Resurser: Resurser bidrar med ordning, säkerhet och möjliggör handling. Genom att 
utveckla och synliggöra sambandet mellan handling, regler och resurser kan SIF öka sin 
legitimitet internt och externt och öka användandet av nätverket internt och externt. Då 
kunskapsspridning och kommunikation är någonting som SIF behöver arbeta med kan detta 
vara ett sätt att se sina resurser i andra former än pengar. Nätverken SIF kan skapa gentemot 
sina divisioner kan skapa en känsla av tillit och förenkla arbete. (Ibid) 

6.2 Jämställdhet 

Ämnet jämställdhet är som tidigare nämnt ett ämne som kan upplevas känsligt och laddat, 
inom SIF och svensk ishockey kan det genom denna studie konstateras att detta stämmer. 

Generellt påvisar den teori som behandlats under denna studie att kvinnor och män har 
olika möjligheter gällande karriär i kombination till familjeliv, detta bidrar vidare till att 
kvinnor i allmänhet har svårare att nå till toppen av hierarkin. (Sörlin et al., 2011) 
Respondenterna ser detta som en av de aspekter som bidrar till det bristande antal kvinnor 
inom SIFs organisation. Balansen gällande den könsbaserade arbetsfördelningen väger idag 
inte jämt inom svensk ishockey. Därför föreslås det i teorin att klyftan bör minskas genom 
direkt prioritering av problemet från högre positioner som har makten att påverka och 
förändra. (Ibid) 

Jämställdhet uppfattas inom SIFs organisation och underliggande divisioner som en svår 
fråga att diskutera. Denna verklighetsbild går att urskilja ur det empiririska materialet när 
respondenterna beskriver diskussionen gällande jämställdhet som en antingen eller fråga, 
där det inte ges utrymme för nyanser. 

Remnemark Wikhamn och Knights (2013) beskriver att arbetet med jämställdhetsfrågor 
kan vara effektivare att visa i handling istället för att prata om det. Eftersom att det är ett 
laddat ämne i många organisationer och så även i SIF och dess underliggande divisioner. Ett 
förslag är att när SIF arrangerar event bör de blanda in jämställdhetsaspekter men undvika 
termer kopplat till jämställdhet på grund av att det kan avskräcka deltagarna. (Remnemark 
Wikhamn och Knights, 2013) 
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Motstånd uttrycks inte alltid verbalt, en av respondenterna förklarade att visst missnöje inte 
kan uttryckas då den egna positionen blir hotad. Detta är något alla delar i organisationen 
måste vara uppmärksamma på och arbeta för att skapa en öppen och förtroendeingivande 
tillvaro så att missnöje eller kritik kan framföras. (Ibid) Ur empirin kan dessa motstånd 
urskiljas i till exempel styrelsebeslut om att tjejer inte får träna med killarna, vilket betydde 
att tjejerna i detta fall inte kunde träna alls. Vidare kan exemplet på vem som, i en tvist om 
träningstider, har beslutanderätt. Att i en mansdominerad organisation ge mandat åt den 
som företräder den manliga sidan av klubben gentemot att fatta beslut om kvinnorna ska få 
rimliga is- och matchtider, är att skicka en signal om hur klubben vill prioritera. Genom att 
förstå hur könssegregeringen, inkomstskillnaderna och ojämställdhet skapas och förstärks i 
organisationens processer skapas ett viktigt verktyg för att nå fram till problemet (Acker, 
1990) Genom att skapa mer demokratiska organisationer som stöttar de målsättningar SIF 
har kan problematiken förebyggas. Relationer på arbetsplatser, kontroll av arbetsprocesser 
och påverkan på de underliggande relationerna påverkas av könssymboler, könsidentiteter 
och materiella ojämlikheter mellan män och kvinnor. (Ibid) 

6.2.1 Jämställdhet, organisation och hantering 
 
Organisationers utgångspunkt och funktioner förklaras som könsneutrala, dock påvisar 
teorin att detta väldigt sällan speglar verkligheten. Organisationer i allmänhet är många 
gånger mansdominerade samt att det vanligtvis är män som innehar ledande positioner. 
(Acker, 1990) På grund av detta är det viktigt att en organisation som SIF förstår vikten av 
vilka fördelar en jämställd organisation medför, samt att de aktivt förmedlar detta. 
Beträffande satsningar gentemot jämställdhet mellan kön är önskan främst att ta tillvara på 
alla olika resurser som finns att tillgå. När en organisation tar tillvara på alla individers 
kompetenser och erfarenheter i utvecklingsarbeten medför det nya kunder och att marknader 
lättare kan intas. (Remneland Wikhamn & Knights, 2013) 

Generellt påvisar det empiriska materialet att få av de svarande respondenterna arbetar 
aktivt med jämställdhet, respondenternas verklighet visar istället att jämställdhet är något 
som ständigt finns i tanken även om ämnet inte alltid diskuteras eller tas upp. ”Vi diskuterar 
inte tjejerna varje möte, men det finns alltid i bakskallen att vi måste tänka på bägge och 
hur ska vi göra för att hålla igång damishockeyn”. -R4 

En annan verklighetsbild som kunnat urskiljas genom denna studie visar att de som aktivt 
arbetar och brinner för damishockey har jämställdhet som en inbyggd självklarhet och att det 
därför är något som ständigt finns med och att arbetet sker kontinuerligt och hela tiden ”så 
självklart inbyggt att man gör det hela tiden”. R7 

Därmed kan en slutsats dras gällande att det aktiva arbetet saknas och värdet av vad 
jämställdhet kan bidra med förbises i större grad. Som det nämns i teorin av E. Friday & S. 
Friday (2003) gällande mångfald handlar det om att individen sannolikt väljer att undvika att 
hantera ämnet eller ens erkänna vikten av dess existens. Därför blir det precis som tidigare 
nämnt väldigt viktigt att mångfald i detta avseende mellan kön benämns som en viktig faktor. 
De individer som skall ingå i ett förändringsinitiativ i största möjliga mån bör både erkänna 
att en jämställdhetsproblematik finns och att de aktivt väljer att hantera detta på ett 
betydelsefullt sätt. 

 

Denna studie föreslår därför att det är av stor vikt att SIF höjer de positiva fördelar och 
effekter som finns gällande genusfrågor och vad en jämställd organisation kan bidra med. 
För att detta skall lyckas bör tolerans för ämnet finnas och förslagsvis kan detta skapas 
genom utbildning och kunskapsspridning. Social inlärning bör utnyttjas, med det menas att 
lära sig genom interaktion med andra och de grundläggande principerna kring detta är som 
teorin upplyser om: motivation, uppmärksamhet, lagring och återgivning (Bandura, 1977). 
Dessa fyra principer blir särskilt viktiga för att förändra attityder och beteenden hos de 
individer som finns inom organisationen. Principerna stödjer den läroprocess som sker när 
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en organisation vill skapa nya öppningar för olika individer och öka mångfalden gällande 
genus (E. Friday & S. Friday, 2003). 

Det gäller för SIF att skapa en förändring i de befintliga attityder och beteenden som 
existerar, med andra ord, att förändra en redan befintlig verksamhets värderingar.  Detta bör 
som tidigare nämnt främst göras genom att öka organisationens medvetenhet genom 
kunskap. (Remneland Wikhamn & Knights, 2013) 

Eftersom att herrishockeyn idag är mycket större marknadsmässigt än damishockeyn 
skapas en problematik som de aktiva inom damishockeyn allt mer upplever som en ständig 
kamp. De tvingas ideligen att slåss för sitt existensberättigande inom svensk ishockey. Den 
ständiga obalansen kan tydligt urskiljas ur det empiriska materialet och en av idrottens 
grundpelare, att idrotten skall vara till för alla, stämmer dessvärre inte inom svensk 
ishockeys ramar i dagsläget.  Det blir speciellt tydligt när exempel som istider diskuteras, att 
damernas istider plötsligt kan flyttas utan delgivning m.m. Vidare har det framkommit att 
det krävs mer av en kvinna i en mansdominerad organisation för att denne skall bli 
respekterad. Det krävs ett stort engagemang, kunnighet och en trygghet som människa för att 
klara av arbetet, eftersom att mer prövningar sker. Detta försvåras vidare i en 
mansdominerad organisation eftersom att många av de kvinnor som redan finns inom 
organisationen ideligen upplever att de känner sig åsidosatta och inte ges samma villkor. 
Detta kan ses i samband med att några respondenter uttryckt det svårt att rekrytera och 
behålla kvinnor i organisationen. 

Det är därför av stor vikt att användningen och tillämpningen av fungerande 
mångfaldsstrategier används och appliceras på ett produktivt sätt. Mångfald ska inte bara 
erkännas eller värderas utan ökad mångfald mellan könen systematiskt tillämpas som en 
strategi för att införa mångfald i organisationens alla kulturer. Genom att tillämpa 
jämställdhetsperspektiv som en strategi genom hela organisationen och alla dess divisioner 
kan det bidra till att organisationen utnyttjar sin förmåga att använda alla mänskliga 
kompetenser som finns att tillgå. Detta skapar därefter större möjligheter för framgång och 
ökar chansen till marknadsandelar för damsidan. Det finns vidare forskning som tyder på att 
mångfald som kan hanteras effektivt i en organisation leder till flera fördelar, speciellt när det 
gäller kreativitet, innovation och beslutsfattning. (E. Friday & S. Friday, 2003) 

6.3 Organisation 

6.3.1 Kommunikation 
 

I det praktiska arbetet beskriver de flesta respondenter från damkommittéer, klubbar och 
distrikt att det finns en kommunikationsbrist mellan dem och SIF. Den vanliga 
beskrivningen är att det från centralt håll inte finns någon kommunikation eller att det är en 
monolog. För att skapa en större drivkraft inom hela SIFs organisation bör en 
kommunikationsplan upprättas, eller som en av respondenterna föreslår och arbetar efter, 
genom fadderskap och kontinuerlig kontakt gentemot en eller flera utvalda kontaktpersoner. 
Detta förslag kräver att varje individ i en vald styrelse har ett antal individer under sig inom 
organisationen. Dessa skall de sedan hålla kontinuerlig kontakt med, för att ge och få 
information och feedback. Sven Hamrefors (2009) nämner några viktiga faktorer gällande 
kommunikation, mellanchefer och deras arbete. Trots att SIF inte har bestämmanderätt på 
hur arbetet i klubbar och distrikt bedrivs kan SIF från central nivå föregå med gott exempel 
och arbeta aktivt med sin kommunikation till underliggande divisionerna. Här redovisas 
förslag för bättre kommunikation utifrån Sven Hamrefors bok Kommunikativt Ledarskap 
(2009) s.176: 

 Att etablera en aktiv dialog med de närmaste medarbetarna 

 Sätta mål, klargöra syften samt att involvera medarbetarna i beslutsfattandet 

 Skapa energi, engagemang och åtagande hos sina medarbetare 
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 Följa upp medarbetares prestationer, ge återkoppling och stimulera till 

kunskapsdelning 

 Etablera ett samarbete inom och mellan medarbetargrupper 

 Genomföra beslut, leverera resultat och driva förändringar 

 Kommunicera kritisk, kontroversiell och komplicerad information på ett direkt sätt 

(Sven Hamrefors, Kommunikativt Ledarskap, 2009, s.176) 

 

För att ett förändringsarbete ska nå framgång är det avgörande att skapa en fungerande 
kommunikation där alla berörda divisioner får ta del av aktuell information och även ge 
respons angående detta. Vid fungerande kommunikation kan det motstånd som finns till 
förändringar eller existerande arbeten användas till förbättringar inom det fortsatta arbetet. 
Resulterar kommunikationen till att individer och grupper inom organisationen får vara med 
att utforma framtida arbeten kan det skapa en större drivkraft gentemot genomförandet av 
de önskade förändringarna. (Whelan-Berry, 2013) Därför blir detta ett förslag som SIF kan 
ha i åtanke, att involvera individerna inom organisationen för större drivkraft gentemot den 
önskade förändringen. 

Kommunikation är ett ytterst viktigt verktyg för att framgångsrikt lyckas med 
förändringsarbeten, bristande kommunikation är en stor bidragande faktor till 
misslyckanden inom organisatoriska förändringar. Det blir därmed viktigt att identifiera var 
kommunikationen är bristande från SIFs sida för att motverka missuppfattningar och 
motstånd. Det bör även tillägas att motstånd i sin helhet inte endast bör ses som negativt. 
(Ibid) Hargie och Tourish (1996) menar att vid fungerande kommunikativförmåga kan 
motstånd bli till konstruktiv kritik och leda till förbättringar i arbetet som komma skall. 

Förändringar är ett kommunikationsbaserat fenomen och därför kan inte vikten av väl 
fungerande kommunikation bortses ifrån. Vidare bör det tilläggas att det är väldigt viktigt att 
individerna inom ramarna för ett förändringsinitiativ är motiverad eller att tillräcklig 
motivation finns inom organisationen. Om viljan till förändring från nuvarande tillstånd till 
det önskade inte finns inom organisationen kommer inte en förändring att ske eller gå att 
uppnå. (E. Friday & S. Friday, 2003) Det blir därför väldigt viktigt att SIF etablerar en väl 
fungerande kommunikationsplan.  

Det finns en uttryckt önskan om ett tydligare ställningstagande från SIFs sida gällande hur 
klubbar ska prioritera damishockey. Att damishockeyn prioriteras bort visas upprepat i 
handlingar eftersom att damernas istid till exempel minskas och flyttas. Ett annat exempel är 
att styrelser tar beslut mot tjejer som vill spela ishockey och inte tillåter dem att delta på 
killarnas träning. För att damishockeyn ska få existera krävs individer som är positivt 
inställda till damishockey och som arbetar aktivt för att den ska få finnas inom klubbarna. 
Samtidigt finns en förståelse för att damverksamheten inte är lika lönsam som 
herrverksamheten. 
För SIFs del blir det grundläggande att visionen är tydlig och övertygande om de ska lyckas 
med önskade förändringarna gentemot jämställdhetsarbetet. Detta blir desto viktigare 
gällande de kulturella förändringar som bör ske beträffande uppfattningar och beteenden 
som synliggjorts under denna studie. (Whelan-Berry, 2013) 

6.3.2 Lärande organisationer 
 

Precis som teorin påvisar ligger nyckeln till framgång inom organisationer vid deras förmåga 
att ständigt förändras och utvecklas, detta görs främst genom utveckling av kunskap och 
utbildning gentemot individerna inom organisationen. Att ständigt utbilda och utveckla 
skapar kunskap som ger organisationer marknadsfördelar och konkurrenskraft. Genom att 
tillåta kreativitet och generering av nya idéer och beteenden skapas en trygg miljö som 
främjar kreativitet och nyskapande. (Alvesson & Sveningson, 2007) Det blir allt viktigare 
med organisatoriskt lärande inom alla organisationer, det finns olika sätt som organisatoriskt 
lärande kan beskrivas på. Studien har behandlat två olika tillvägagångssätt när det gäller 
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lärande och dessa är som tidigare nämnt singel loop- och dubbel loop lärande. (Burnes, 
Cooper, West, 2003) 

Singel loop lärande är den vanligaste formen av organisatoriskt lärande, men inte den som 
ger störst effekt eftersom att den inte tillåter förändringar beträffande en organisations redan 
etablerade värderingar och normer. Därför lämpar sig denna typ av lärande bättre gällande 
kortsiktiga resultat och mål. (Korth, 2000) Dubbel loop lärande ger i motsättning till singel 
loop lärande större utrymme för innovation och större organisatoriska förändringar, vilket 
lämpar sig bättre inom det förändringsarbete SIF vill bedriva. Dubbel loop lärande skapar 
möjligheter för att utmana redan etablerade organisationsvärderingar och befintliga 
beteenden. Det handlar om att hitta nya utmaningar, bryta tidigare beteenden och tänkesätt 
för att ge plats åt nya, vilket skapar potential för förändring. (Ibid) Då ett paradigmskifte bör 
ske inom SIF så är dubbel loop lärande att föredra. 

 

Nedan visas en tabell som Korth (2000) använder för att visa skillnaderna mellan de olika 
looparna och vilka fördelar de medför: 

 

 

 

Figur 2. Denna figur visar de tydliga skillnaderna mellan looparna. (Korth, 2000, s.89) 

 

För att framgångsrikt tillämpa organisatoriskt lärande benämner Burnes, Cooper och West 
(2003) några viktiga grundaspekter som behandlats i teorin. Dessa lyfter vikten av att 
organisationer bör lära sig minst lika snabbt som dess omgivning förändras, med andra ord 
krävs ständig anpassning och utbildning av de kompetenser som finns inom en organisation. 
Vikten av att komma bort från de traditionella formerna gällande lärande för att lyckas med 
de önskade förändringarna, det vill säga, våga prova nya sätt i praktiken och utforska nya 
vägar inom organisationen. Dela ansvaret mellan fler individer och inte förlita sig på att högt 
uppsatta chefer ensamma skall kunna ansvara för de förändringar som önskas.   Alla 
individer inom organisationen bör engagera sig aktivt och identifiera de behov som finns i 
förhållande till de önskade förändringarna. (Burnes, Cooper & West, 2003) Detta är viktiga 
aspekter att ha i åtanke för SIF i de förändringar som behöver ske för att gynna 
jämställdhetsarbetet, speciellt med tanke på att svensk ishockey idag påvisar ett upplevt 
beteende som går att synliggöra ur ett föråldrat synsätt inom organisationen. 

6.3.3 Motstånd och motiv 
 

Från klubbarnas sida förklaras det genom att damishockeyn som tidigare nämnts inte är 
lönsam och därmed får damerna inte samma förutsättningar. Eftersom ekonomin är en 
central del i diskussionen om jämställdhet i de olika divisionerna är det värt att nämna att det 
finns studier som pekar på att de företag som är mer jämställda visar på bättre lönsamhet än 
andra företag. (NUTEK, 1999) 

E. Friday & S. Friday (2003) beskriver att mångfald kan hanteras på olika sätt och första 
steget är att erkänna att det finns olikheter mellan individer, deras perspektiv och 



39 
 

uppfattningar. Detta måste göras tydligt och individer behöver utsättas för situationer där en 
förståelse kring mångfald ökar. För en individ som suttit i en styrelse som alltid bestått av 
män kan vinsten av att ta in en kvinna inte är tydligt. E. Friday & S. Friday (2003) säger även 
att hanteringen av mångfald kräver planering, organisering, kunskap och att investeringar 
inom organisationen bör göras för att säkerställa att den rätta organisationskulturen främjas. 

För att ett önskat tillstånd i en organisation ska uppnås är det av stor vikt att de individer 
som ska genomföra förändringen är motiverade (E. Friday & S. Friday, 2003). Eftersom att 
det empiriska materialet tydligt visar att det framkommit ifrågasättanden kring SIFs motiv 
gällande arbetet för jämställdhet behövs det ett förtydligande från SIFs sida angående detta. 
En farhåga är att motivet kommer av ekonomiska skäl och press från Riksidrottsförbundet, 
och endast i syfte att utåt sett agera politiskt korrekt. Det ges även uttryck för att 
damkommittén på SIF skall ha ett tydligare mandat och inflytande i de beslut som påverkar 
damishockeyn. Respondenterna förslår att damishockeyn bör lyftas och prioriteras för att 
öka antalet aktiva kvinnor, där föreslås även uppmuntran och motivation för de kvinnor som 
redan är aktiva inom organisationens olika divisioner. Det är av stor vikt att individer på 
högre uppsatta positioner föregår med gott exempel och visar engagemang för den önskande 
förändringen för att den skall få fäste inom organisationen. Bilden visar att det för tillfället 
inte ser ut så inom SIFs organisation och det kan skapa ett mindre engagemang nedåt i 
hierarkin. Skulle dessa tillfällen utnyttjas bättre kan motståndet och kritik som framkommer 
leda till förbättringar i det fortsatta arbetet mot jämställhet. (Whelan-Berry, 2013) 

”De gör skillnad på dam- och herrishockey, det är jättestor skillnad. Nog skulle vi behöva 
mera stöd och förståelse av dem.” – R1 

Motståndet som visat sig är en känsla av otillräcklighet, kravet om att 40 procent av de 
aktiva medlemmarna ska vara kvinnor upplevs för svårt att uppnå (Hargie & Tourish, 1996). 
För att det finns en uppfattning om att det är svårare att få kvinnor att engagera sig än män, 
både när det gäller de kvinnor med rätt engagemang som skulle passa organisationerna och 
de tidigare aktiva kvinnliga spelarna inom klubbarna. Många av respondenterna fokuserar på 
rekryteringen av spelare, men RFs jämställdhetsmål syftar inte bara till spelare, målet 
omfattar även antalet kvinnor i beslutande organ. Värvningen av nya spelare kan på lång sikt 
underlätta rekryteringen av kvinnor till styrelser och liknande uppdrag, men det är viktigt att 
förstå att fokus bör läggas på båda delarna. En ökad värvning ser respondenterna även som 
ett steg i framtida rekryteringar. Med fler kvinnor som spelar och engagerar sig ökar antalet 
förebilder för de tjejer som vill börja spela. Det finns en upplevd bild av att individer inom 
organisationen skjuter bort problemet beträffande jämställhet istället för att hantera det, 
vilket leder till att ingen konkret förändring sker. 

Vidare upplevs problem gällande att rekryteringen av kvinnor är svårt, där är utbudet av 
kvinnliga spelare en stor aspekt eftersom att de finns så få av dem. Bilden visar dock att det 
generellt inte är svårt att hitta kvinnor som vill engagera sig i svensk ishockey, upplevelsen är 
att problemet kring rekryteringen av kvinnor förstoras upp och fokus läggs på fel saker.  Det 
visar sig att de handlar om engagemang för att framgångsrikt lyckas rekrytera mer kvinnor 
till alla positioner. Detta utgör en problematik eftersom att arbetet många gånger utförs 
ideellt och är både resurs- och tidskrävande. 

Vidare beskrivs det att när valberedningar ska hitta kunniga personer för rekrytering, i 
första hand tillfrågas vänner och bekanta som tros kunna passa in. Består då 
valberedningarna av män tillfrågas ofta män till olika positioner. En anledning till att det 
finns brist på kvinnor inom organisationen tros vara att kvinnor inte blir tillfrågade på 
samma sätt som männen, detta är en förändring som lätt skulle kunna genomföras om ett 
jämställdhets- och mångfaldsinitiativ vidtogs av SIF. 

Att könet är enda kriteriet för rekryteringen av nya ledarmöten oroar några av 
respondenterna, de som eftersöks ska vara engagerade och kunniga, oavsett kön. I ljuset av 
detta föreslår studien vidare att vid nyval av ledarmöten sätta upp kriterier när en 
valberedning letar efter kandidater, till exempel hitta två kandidater, en lämplig kvinna och 
man till den tilltänka positionen. Därefter bör den ledamot som passar organisationen bäst 
väljas. 
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6.4 Strategi 

Generellt innehar förändringsarbeten och förändringsinitiativ olika bakgrunder, i detta fall 
handlar det om att ojämn fördelning mellan könen. För att lösa problematiken oavsett vad 
det gäller så tar det överlag lång tid att skapa förändringar gentemot attityder, strukturer, 
kulturer, teknik och så vidare. På grund av detta blir en viktig del av förändringsprocessen att 
organisationen kan belysa och hantera de motstånd som kan upplevas. Motstånd grundar sig 
många gånger i en upplevelse av hot, osäkerhet eller brist på förtroende för 
förändringsinitiativet. Därför är det viktigt att organisationen ser till att avvärja dessa på en 
gång när det uppstår. Detta gör att förändringsarbeten kräver både tid och resurser för att 
skapa delaktighet och förankra syftet till varför de genomförs, allt för att skapa hållbarhet 
inför framtiden (Remneland Wikhamn & Knights, 2013). För att det ställer höga krav på 
organisationen när förändring genomförs ses det enligt teorin som en extra viktig nyckel att 
ha rätt kompetens för att kunna leda individerna i organisationen under genomförandet av 
förändringar (Ibid). 

6.4.1 Mångfaldsstrategi 
 
För att genomföra analyser kan organisationer med fördel använda sig av SWOT-analys. 
Detta är ett bra redskap eftersom att denna analysform belyser de styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot som kan finnas inom och utanför en organisation. SWOT-analysen 
klargör vilka områden inom en organisation som bör granskas genom interna och externa 
utvärderingar av mission, vision och långsiktiga mål. Därefter kan de styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot urskiljas.  Först när analysen genomförts kan en strategi för det 
förändringsinitiativ som önskas genomföras för bästa tänkbara utgång. Det krävs dock 
engagemang och aktiv hantering för att lyckas med de uppsatta målen.. Denna studie kan 
ligga till grund för SIFs interna analys och studien föreslår att även en extern analys bör 
genomföras. (Burns 2011; E. Friday & S. Friday, 2003) 

Då SIF har en vision om att bli världens bästa förbund på alla plan konkurrerar de på den 
globala marknaden vilket gör det nödvändigt för SIF att se över hur de arbetar. Då 
fokuseringen på denna studie varit jämställdhetsarbetet föreslås SIF att dess divisioner 
synliggör hur värderingen av mångfald ser ut samt vilken vikt frågan har i det arbete och mål 
som finns. Efter detta kan en strategisk plan utformas så att divisionerna utnyttjar den 
kompetens och de resurser som finns på ett effektivt sätt för att nå sina mål samt för att öka 
kreativiteten och innovationsförmågan. (E. Friday & S. Friday, 2003) 

6.4.2 Erkänna, värdera och hantera mångfald 
 

Som E. Friday och S. Friday (2003) beskriver så handlar mångfald inte bara om att erkänna 
och värdera den utan det krävs även att organisationer hanterar den. Som empirin visar finns 
det en hög grad av erkännande bland respondenterna, det vill säga att de är medvetna om att 
det är mansdominerat, alla ser detta inte som en fördel men inte heller en nackdel. 
Erkännande av mångfald innefattar att notera att det finns olikheter mellan människor vilket 
respondenterna gör. Det påpekas dock av respondenterna att det behövs en ökad mångfald 
då en del kommittéer och styrelser inte varit heterogena grupper och skulle behöva 
erfarenhet av detta. (E. Friday & S. Friday, 2003) 

Värdering av mångfald är något divisionerna och SIF behöver arbeta med. Det finns en 
möjlighet att utveckla förståelsen för att det finns andra sätt att arbeta på än de som är 
självklara. (Ibid) 
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SIFs eget erkännande och värderande av mångfald ur jämställdhetssynpunkt finns en del att 
arbeta med. När det gäller damernas cup Stålbucklan bestämdes det från SIFs håll att inför 
en möjlig straffläggning skulle isen inte skrapas, vilket den alltid annars görs (Svenska 
ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser Stålbucklan 2013/2014 §5:9; Svenska 
ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser 2013/2014, §5:9).  

En av respondenterna säger angående detta “ jag vet inte om tjejerna är lättare och bromsar 
mindre, jag vet inte, vad tror ni?”. - R7 

 

Den upplevda attityden ifrån SIF sida ut till de underliggande divisionerna speglas av en 
attityd som beskriver att SIF inte prioriterar jämställdhetsfrågor eller damishockey. Det finns 
en uppfattning som uttrycker att missnöje finns kring hur SIF behandlar damishockey och att 
de inte uttryckligen behandlar damsidan som en elitidrott. En bidragande faktor att denna 
uppfattning finns kan vara att uttalanden som detta ”vi har väl ändå inte kommit hit på 
årsmöte för att prata damishockey? Kan vi få slut på det här nu” tillåts och inte 
tillrättavisas. Detta är ett uttalande som en respondent har fått höra under ett årsmöte. 
Detta visar på ett föråldrat och diskriminerande synsätt. För att SIF skall påvisa att 
jämställdhetsfrågor hanteras och prioriteras bör liknande kommentarer som dessa inte 
tolereras eller ges det minsta utrymme. Därmed blir det ytterst viktigt att SIF visar i handling 
och genom systematisk hantering av jämställdhet att de menar allvar gentemot genusfrågor. 
Detta bidrar till mångfald och tillväxt som vidare gynnar organisationen för framtiden. 

 
Empirin visar på att den grad av hantering som finns bland respondenterna är någonting 
som SIF skulle kunna arbeta mer med och uppmuntra. Ju fler divisioner som övervakar, 
samordnar och styr mångfald kan det leda till att de uppsatta målen uppfylls på ett 
effektivare sätt. (E. Friday & S. Friday, 2003) Genom att planera, organisera och skapa 
kunskap kring ämnet och de uppsatta målen kan hanteringen av mångfalden inom SIF bli 
bättre. Genom SIFs kvalitetsenkät har en del divisioner aktivt börja arbeta med att öka 
jämställdheten inom divisionerna. Dock har respondenter uttryckt att den interna 
bedömningen inte används av alla divisioner och därmed inte gett den effekt som önskats. 
För att möta de divisioner som inte tagit till sig de uppsatta målen behöver SIF ta reda på 
varför och därmed även formulera hur arbetet kan anpassas för att alla divisioner stävar mot 
samma mål. (Ibid) 

Då många respondenter beskriver jämställdhetsarbetet och arbetet för att damishockeyn 
ska få existera som svårt kan det vara en strategi för SIF att istället för att lyfta fram de 
svårigheter som finns fokusera på att ingjuta tro på konceptet (Remneland Wikhamn & 
Knights, 2013). Det är även av vikt för SIF att öka medvetenheten om hur motstånd till 
förändring visar sig och synliggöra de orsaker som ligger bakom (Ibid). När divisionerna och 
SIF ser att en förändring i attityder ändrar sig mot det önskade målet är det viktigt att 
fastställa det nya tillståndet eftersom att risken att de återgår till att endast erkänna och 
värdera mångfald (E. Friday & S. Friday, 2003). 
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7. Slutsats 
 Paradigmskiftet 

Jämställdhet kopplas vanligtvis inte ihop med innovation, studien visar att innovation kan 
kopplas till många områden och discipliner för att skapa förbättringar och utveckling. 
Studien har funnit att jämställdhet och innovation ligger nära varandra då det handlar om att 
förändra synsätt och beteenden. Det kommer att krävas ett paradigmskifte inom SIF för att 
organisationen ska bli mer jämställd. En förändring i hur och varför beteenden och attityder 
ser ut som de gör. Det kommer att krävas radikala förändringar i handling från SIF, 
distrikt och klubbar för att åstadkomma den underliggande mentalitet som idag existerar 
angående jämställdhet. 

 

 Skapa bättre kommunikation med de underliggande divisionerna 

Den huvudsakliga bristen inom SIF som organisation ligger vid bristen av kommunikation 
och de dialoger som förs mellan dem och de underliggande divisionerna. Precis som 
Hamrefors 2009, diskuterar i sin bok Kommunikativt Ledarskap ligger kommunikation till 
grund för att skapa ett värdefullt nätverk, detta kan vidare även tillämpas inom 
organisationer. Den stora bristen gällande kommunikation blir väldigt tydlig i denna studie 
och det borde skapas något sorts system som skapar en bättre dialog mellan individerna 
inom organisationen. Utan ordentlig kommunikation blir det lätt missförstånd inom 
organisationen och försvårar arbetet mot de gemensamma målen. När kommunikationen 
brister skadas vi-känslan, det skapas problem och missnöje när individerna inte är överens 
om vad som gäller och hur det gemensamma arbetet ska se ut. 

 

 Tydligt ställningstagande 

Även detta är en form av kommunikation men på en mer formell nivå. Beslut som tas och de 
signaler de skickar ut är otroligt viktiga. Det agerande SIF har under samlingar och möten 
med distrikt och klubbar markerat hur SIF ser på till exempel jämställdhet. Det handlar lite 
om att välja, vill de på riktigt eller är det här ett nödvändigt ont. Om SIF kan föregå med gott 
exempel och visa på den förändring de vill se i handling har de alla möjligheter i världen att 
utveckla svensk hockey till den bästa i världen, oavsett kön. SIF, distrikt och klubbar måste 
aktivt erkänna, se över hur de värderar och hanterar jämställdhet och arbeta utifrån 
dagsläget.  

 

 Lärande organisation 
Det krävs ständigt utbildning och kunskapsspridning kring de fördelar som en jämställd 
organisation medför, detta för att förändra attityder och beteenden inom organisationen som 
fördelaktigt kan bidra till önskad förändring. Genom att utnyttja samlingstillfällena SIF och 
distrikt anordnar, kan lärandet inom organisationerna öka. 

 

 Se fördelarna med ett mer jämställt hockeyförbund 

Mycket fokus från respondenterna har varit damishockeyn och hur den kan utvecklas. De 
jämställdhetsmål som SIF har syftar dock inte bara till detta, det gäller även de aktiva på 
styrelseposter m.m. Att inse vinsten med att ha en mångfald av personer (i detta fall kön, 
kan även vara ålder, etnicitet m.m.) kommer ge styrelserna fler olika infallsvinklar. Något 
klubbar och distrikt pratar mycket om är ekonomi och på den punkten finns det 
forskning som visar att företag som är mer jämställda även är mer lönsamma.  
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 Jämställdhet vs kompetens 

Att prata om jämställdhet och rekrytera kvinnor för sakens skull är många tveksamma 
till. Som föreslagits ovan bör valberedningar aktivt leta efter flera personer med önskad 
kompetens och engagemang. Ett krav på valberedningarna kan vara att ta fram minst en 
kandidat som är man och minst en kandidat som är kvinna. Därefter väljs den som 
passar organisationen bäst. Många gånger finns det inte ens en möjlighet att välja en 
kvinna och då blir styrelserna väldigt mansdominerade. Förslagsvis skulle kompetens 
kunna hämtas från andra discipliner och arbetsområden, möjligen individer med 
kunskap och erfarenhet kring ledarskap, nätverkande eller annat passande 
kompetensområde. 
 

 Nyttja den vilja som finns 
Det efterfrågas ett större engagemang från SIF och en ny damtemautredning önskas. 

Eftersom det finns ett driv och en vilja i klubbar och distrikt. SIF har en möjlighet att samla 
idéer och skapa en handlingsplan som passar de mål som önskas uppfyllas. Materialet som 
finns i denna studie kan ligga till grund för detta. Vidare föreslås SIF att samla aktiva, inte 
bara aktiva inom damishockeyn, utan även de kvinnor som engagerar sig i pojk- och herrlag, 
kommittéer och liknande. För att sedan på ett kreativt sätt arbeta fram hur klubbar och 
distrikt kan gå till väga för att uppnå sina mål. 
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8. Förslag till vidare undersökning 
Under denna studie har en rad saker dykt upp som författarna anser kan undersökas 
vidare. Nedan finns förslag på dessa: 

 

 Kommunikationsvägarna 
Som nämnt ovan beskrivs den kommunikation SIF bedriver som en monolog. För att ta 
denna studie vidare vore det intressant att specifikt undersöka hur SIF arbetar med sin 
kommunikation till distrikt och klubbar. 

 

 Jämföra damishockeyns arbete med damfotbollens arbete 
Under denna studie har frågan om hur damfotbollen har lyckas så bra kommit upp. Denna 

studie har inte undersökt detta, men en jämförelse mellan hur svensk damishockey och 
svensk damfotboll fungerar vore väldigt intressant, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. 
Detta skulle förslagsvis kunna göras genom omvärldsbevaknings där granskning av andra 
miljöer med goda exempel kan ligga till grund för förändringsförslag.  
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9. Diskussion 
När det kommer till innovation och jämställdhet har dessa två ämnen, enligt oss, passat 
väldigt bra ihop. Genom att behandla mångfald, som är en viktig grund för ökad 
innovationskraft, har en parallell kunnat urskiljas till jämställdhet. Jämställdhet är som 
studien diskuterat en gren inom mångfald som har mycket att tillföra organisationer och 
företag i stort. Med det sagt bör det tilläggas att det finns en hel del att arbeta på för 
utveckling och förbättring av det jämställdhetsarbete som bedrivs inom SIF och svensk 
ishockey.  
 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter. Det 
upplevs ibland som att fördelarna med jämställdhet är svåra att förstå och där har 
innovation mycket att tillföra. Med personer som har olika erfarenheter, bakgrunder och 
sätt att tänka kan grupper och organisationer utvecklas för framtiden. Detta sker främst 
genom kombinationen av kunskaper och kompetenser, vilket leder till nya vägar och 
tankesätt.  

Genom att öppna ögonen för sitt sätt att se på sina handlingar och agerande samt hur det 
påverkar resten av organisationen är början på ett paradigmskifte. SIF och dess 
underliggande divisioner måste aktivt ta ställning och radikalt förändra sitt agerande om 
en förändring ska ske. Den innovationskraft som detta kan ge ser vi som en del i SIFs mål 
att bli bäst i världen på Ishockey och Inline hockey, oberoende av kön.  

Angående problemet med att hitta kvinnor med rätt kompetens för kommitté- och 
styrelsearbeten finns ytterligare en aspekt att ta upp. Vi förstår att om en person ska sitta 
i till exempel en tävlingskommitté, behövs kunskaper om området. Dock är det så att alla 
styrelser inte endast rekryterar män med stora hockeykunskaper, vilket i sin tur leder till 
frågeställningen om kravet på kvinnornas kunskap kring hockey är en ursäkt för att 
behålla den könsfördelning som finns idag.  
 
En av slutsatserna diskuterar att SIF måste bli tydligare i sitt agerande, vilket vi tror är 
första steget. Om SIF som organisation genom sitt agerande markerar hur de vill att 
andra agerar, kan det ge större effekt än om de endast diskuterar frågor beträffande 
jämställdhet. För att skapa en radikal förändring krävs det att någon leder tåget, om inte 
SIF själva som organisation lever upp till det som predikas, hur kan de förvänta sig att 
andra ska göra det? 
Vi har förståelse för att de olika divisionerna har olika förutsättningar, detta visas i att de 
har kommit olika långt i sitt jämställdhetstänk. Vissa har jämställdhet som en 
underbyggd grund och andra försöker att arbeta med det, men ser det ännu inte som en 
självklarhet. Visserligen har SIF inte någon bestämmanderätt över distrikt eller klubbar, 
men vi tycker inte att det är en anledning till att SIF inte själva kan visa vägen. 
 

Som en del i att markera vägen anser vi att andra steget måste vara att förbättra 
kommunikationen, eftersom att den idag har många brister. Om SIF kommunicerade 
bättre skulle det kunna bidra till att minska mycket missförstånd och motstånd som 
finns. Det skulle inte bara förenkla jämställdhetsarbetet utan det skulle även bidra till 
förbättringar på andra områden. En kontinuerlig kontakt till och från förbundet kan ge 
värdefull feedback och input som kan öka utvecklingen. Vi kan inte säga det nog många 
gånger, kommunikationen är grunden för alla organisationers framgång och utveckling, 
där måste en radikal förändring ske eftersom att kommunikationen idag, uppenbarligen, 
inte fungerar.   
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Vi har under studiens gång fått uppfattningen att SIF och de underliggande divisionerna 
arbetar emot varandra istället för mot gemensamma mål. Divisionerna har ifrågasatt vad 
SIF gör för att stödja jämställdhetsarbetet, samtidigt som vår uppfattning är att SIF inte 
anser sig kunna påverka divisionernas arbete. Genom att etablera en fungerande 
kommunikation där SIF, distrikt och klubbar ger och får information och feedback, tror 
vi att denna uppfattning kan, om inte försvinna, så minskas. När förändringsinitiativ 
skall genomföras anser vi med stöd från de teorier som behandlats, att det är av stor vikt 
att kommunikationen fungerar. Brister i kommunikationen skapar onödiga 
motsättningar och problem som egentligen kan undvikas. 
 

Innovationsbidraget var att urskilja förändringsmöjligheter för utveckling av det 
jämställdhetsarbete som idag genomförs av SIF. Genom att synliggöra brister och lyfta 
fram de framsteg som gjorts inom organisationens olika divisioner har studien 
kunskapsberikat SIF. Detta var ett av studiens huvudsyften, eftersom att det skapar 
medvetenhet hos organisationen, därefter kan ställning tas till de förändringsinitiativ 
som föreslagits.  
 

Denna studie grundar sig på innovationsteorier och begrepp, de som använts har varit 
innovationsteorier som kunnat tillämpas för den valda organisationen, teorierna är 
därför valda för att passa organisationens framtida förändringsmöjligheter. Till exempel 
deutero loop uteslutits, som är den tredje av de tidigare nämna läro-looparna, eftersom 
att denna loop skulle vara ett alltför stort steg för SIF att ta. Som liten lär man sig första 
att krypa, sedan gå, att be SIF att tillämpa deutero loop kan liknas vid att be en nyfödd att 
lära sig springa ett maraton innan den lärt sig gå.  De förändringsförslag som studien 
föreslår önskar hålla en jämn nivå med organisationens möjligheter. Eftersom att de steg 
organisationen måste ta för att åstadkomma en förändring redan är stora och radikala 
benämns inte den sista loopen. 
 

En reflektion som författarna gjort är hur enkelt skärningspunkter kan skapas mellan 
teorier, för att skapa ett mer jämställt samhälle behöver vi förändra tankemönster, 
handlingar och beteenden. Det krävs helt enkelt ett paradigmskifte i samhället, 
organisationer och hos individer. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Inledande frågor 

Hur länge har du varit engagerad i klubben/distriktet/kommittén? 

Har du haft den här positionen länge? 

Hur såg verksamheten ut när du började? 
 

______________________________________________________________ 

Intervjufrågor 

Är jämställdhet något du arbetar aktivt med?  
Hur ser arbetet ut rent praktiskt i vardagen? 

Varför jobbar man med det?  
När pratar man om problemet? Vem höjer frågorna?  
Kan du ge exempel på när du ingått i en diskussion om detta? (Kommunikation) 
Vilka diskuterar du det hela med? (Kommunikation) 
Vad förväntar ni er att arbetet ska mynna ut i? 

Vilka resultat önskar ni? (Kort- & långsiktigt, mätbart resultat?) 
Vad krävs för att arbetet skall bli framgångsrikt? 

(Motivation, motstånd, deltagande, innovationstänk, genomslag i org.) 
Kan du beskriva hur ni arbetar för att jämställdhetsarbetet ska få genomslag i 
organisationen? 

 
 

Vad skulle underlätta arbetet? Tillgång till resurser? 

(Resurser, kompetens, utveckling, förändring, lärande, Klubb, distrikt, Riks, Sisu, 
Annan samarbetspartner?) 

 
 

Finns några hinder? Hur överkommer ni dem? (S.W.O.T) 
Egna erfarenheten av bra och dåliga “steg”? (Strategi) 
Samarbete med andra aktörer? 

                                                                                                                              
 

Hur ser jämställdhetsarbetet ut i klubben/distriktet/kommittén? 

Vilka berörs av det?  (Mål, Strategi) 
Kan du ge exempel på hur de påverkar arbetet? (Nyckelpersoner) 
I andra arbeten ni gör, vad påverkar jämställdheten i klubben? (Positivt/negativt) 
När man arbetar i andra förändringsprojekt, finns det sådana som ger effekt på 
jämställdhet? 
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Bilaga 2 

Vägen till tillväxt - ett jämställdhetsperspektiv 

 
 

Undersökningen genomförs i syfte att studera vilka arbetssätt som i dagsläget 
tillämpas för att främja och stödja arbetet med jämställdhet inom svensk ishockeys 
olika divisioner. Målet är att synliggöra det positiva arbetet som görs, vad som kan 
utvecklas och hur ett fortsatt utvecklingsarbete skulle kunna se ut i form av en 
strategi eller modell. 

 
 

Avsikten med datainsamlingen är att se vilka arbetsätt som i dagsläget är 
framgångsrika, vilket arbete som görs gällande jämställdhet och vilka 
förbättringsområden som finns, samt vilka förändringar man skulle kunna genomföra. 
 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt 

 
 

Jag samtycker till att delta i studien och godkänner även att de uppgifter jag lämnar 
får användas. 

 
 

Jag godkänner att intervjun spelas in. 
Ort och datum:                                         

 
 
________________________________________     
Underskrift                         

 
 
 
____________________________________________ 

Namnförtydligande                                                         
 

 
 

Kontaktperson för studien Kontaktperson för studien Handledare för projektet 

Maria Westin 
Student 
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Mälardalens Högskola 
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E-post: 
mvn11004@student.mdh.se 

Jealine Dennel Ringstad 
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jdl11001@student.mdh.se 

Carina Sjödin 
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i innovationsteknik 
Mälardalens Högskola 
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carina.sjodin@mdh.se 
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Bilaga 3 
Attityder genom intervju 

Respondent __________________________                       
Ort & Datum: 
 
 

Stämning Attityd Engagemang Öppenhet Helhet 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

 


