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Sammanfattning 

I dagens samhälle utvecklas företag och organisationer ständigt och samhället ställer stora 

krav på organisationer, allt från att vara mer miljömedvetna till att skapa en mer 

genusmedveten marknad. Detta innebär i stor utsträckning att organisationer måste förändras 

för att efterleva de krav som ställs på dem. Utgångspunkten för denna studie var att se till 

Svenska Ishockeyförbundets förändringsarbete med att främja damishockeyn. Syftet med 

studien är därmed att se hur förändringsarbetet som Svenska Ishockeyförbundet driver 

upplevs av aktiva spelare, samt hur väl de har lyckats med de mål som de satt upp. 

Uppsatsen utgår från ett nyinstitutionellt perspektiv och grundar sig därmed teoretiskt. Tanken 

är att nyinstitutionell teori ska prövas och användas som analysmedel för att granska Svenska 

Ishockeyförbundet i relation till respondenternas intervjusvar. För att konkretisera syftet har 

därmed två frågeställningar utformats; 

- Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundet för att uppnå målen i förhållande till 

kvinnofrämjande ishockey? 

- Vilken uppfattning har kvinnliga ishockeyspelare kring förändringsarbetet som 

Svenska Ishockeyförbundet utför? 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar används en kvalitativ metod i form av en 

fallstudie. Materialet som samlats in bestod av rapporter från Svenska Ishockeyförbundet och 

semistrukturerade intervjuer från fem respondenter från samma förening. Uppsatsen har en 

deduktiv ansats och resultatet från intervjuerna analyserades därtill med hjälp av den 

teoretiska referensramen, nyinstitutionell teori. Utifrån detta har studien identifierat 

damishockeyspelarnas uppfattning och förståelse kring förändringsarbetet samt hur de ställer 

sig till fenomenet. Studien belyser även hur Svenska Ishockeyförbundet arbetar för att uppnå 

målen för att främja damishockeyn. Resultatet förtydligar vikten av legitimitet och hur 

isärkopplande verksamheter kan påverka förtroendet till organisationen.  

 

Nyckelord: Nyinstitutionell teori, Legitimitet, Isomorfism, Rationaliserade myter, 

Isärkoppling, Svenska Ishockeyförbundet, Förändringsarbete 
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1.0 Inledning 

I dagens samhälle utvecklas företag och organisationer ständigt. Lagar och regler förbinder 

organisationerna att förändras samt att upprätthålla de krav som ställs på dem. I många 

avseenden är det dessa krav som gör att organisationerna inte har valet huruvida de vill 

förändras eller inte och lagar och regler är inte enbart det som gör att det sker förändringar. I 

dagens samhälle råder förvirringen över att ständigt efterleva de trender som marknaden 

infordrar och vi gör allt i vår makt för att efterleva kraven och skapa legitimitet i vår 

omgivning. För många företag och organisationer fungerar denna modell som samhället 

lägger på våra axlar. Däremot är dessa förändringar inte anpassade för alla och särskilt inte i 

den takt som förväntas av omgivningen.  

 

Idag ställer samhället stora krav på organisationer. Det är allt från att vara mer miljömedvetna 

till att skapa en mer genusmedveten marknad, där det finns en strävan av jämställdhet i 

arbetslivet (Abrahamsson, 2004). Vi kan utifrån historiska tillbakablickar se hur 

könssegregeringen har förändrats och att lika rättigheter, oavsett kön, går i rätt riktning 

(Nermo, 2000). Vi kan se att den idealbild som samhället eftersträvar inte alltid avspeglar den 

verklighet som vi lever i. Vi debatterar frågan dagligen men förändringen som vi strävar efter 

verkar ligga långt bort, men frågan är då när förändringen ska ske. 

 

De senaste åren har jag inte kunnat undgå att se hur media och artiklar väljer att porträttera 

den orättvisa som råder mellan könen i samhället, inte minst inom den svenska idrotten och 

föreningslivet. Centrum för idrottsforskning (CIF) har i sin rapport från 2018 uppvisat den 

rådande situationen som vi har i samhället när det kommer till ojämlik fördelning av kvinnors 

och mäns rättigheter i idrottsvärlden (Norberg, 2018). De tydliggör ojämlikheten i andelen 

kvinnor och män som är aktiva inom idrott, fördelningen av styrelseposter och 

förtroendeuppdrag, tillgången av resurser och idrottsliga normer och ideal (Norberg, 

Faskunger & Dartsch, 2017). Det framgår av rapporterna att det finns tydliga skillnader i vårt 

idrottssamhälle och att det finns ett arbete som strävar efter att bemöta problematiken som 

råder. Ett exempel på detta är Svenska Ishockeyförbundet (SIF), som 2010, ansåg att det 

krävdes ett nytt lyft för att främja den kvinnliga ishockeyn i Sverige och de fick därmed i 

uppgift att presentera en åtgärdsplan för utveckling av svensk damishockey 

(Damtemautredningen, 2010).  

 



 6 

1.1 Problemformulering  

Utifrån temat på denna uppsats anser jag att det finns en kunskapslucka inom detta ämne 

utifrån ett idrottssociologiskt perspektiv. Inom sociologin finns det en brist i teoribildningen 

kring hur idrott påverkar samhället, samt hur studier som utförts enbart fokuserat på mikro 

och mesonivå (Carlsson, 2015). Utifrån ett idrottssociologiskt perspektiv bör tankegångarna 

kring detta ämne ligga på en makronivå och därtill försöka öka förståelsen för relationerna 

mellan idrott och samhälle (Carlsson, 2015). Vikten till detta perspektiv är också att öka 

förståelsen kring sociala förändringar kopplat till kön och genusvetenskap samt hur 

idrottssociologin kan förklara olika förändringsprocesser i samhället (Carlsson, 2015). För en 

sociolog blir detta tema värt att studera i den utsträckning att denna studie förhoppningsvis 

kan belysa nya tankegångar på hur idrott och samhälle hänger ihop men även hur frågan kring 

kön kan komma att förtydliga olika förändringsprocesser i samhället. 

 

Svenska Ishockeyförbundet beskrev i sin rapport, ”Damtemautredningen – På uppdrag av 

Svenska Ishockeyförbundets styrelse” från 2010 att svensk flick- och damishockey stod stilla. 

Problematiken var att utvecklingen av flick- och damishockey i Sverige inte fortlöpt i den takt 

som de hade önskat. Styrelsen beslutade därför att Utvecklings- och landslagsavdelningen 

skulle presentera en åtgärdsplan för att främja flick- och damishockeyn 

(Damtemautredningen, 2010). Idag är det ungefär tio år sedan rapporten och åtgärdsplanen 

presenterades men om resultatet av åtgärdsplanen har blivit verklighet är svårt att besvara. 

Med ett personligt hockeyförflutet och med en genusmedveten inställning blir denna fråga 

intressant att undersöka. I vissa avseenden kan allmänheten ta del av information som visar på 

att det finns ett aktivt arbete för att främja denna del av ishockeyn i Sverige (Ladhe, 2017). 

Samtidigt kan vi se hur media publicerar artiklar om strejker, där kvinnorna kräver åtgärder 

och ytterligare förändring i deras hockeykarriär (Carlsson, 2019). Det intressanta att 

undersöka i denna fråga är vad som blev verklighet utifrån Damtemautredningen (2010), samt 

hur aktiva damhockeyspelare idag uppfattar förändringsarbetet som Svenska 

Ishockeyförbundet gör för dem. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har för avsikt att söka djupare förståelse för hur Svenska Ishockeyförbundet 

arbetar för att främja kvinnlig ishockey. För att öka förståelsen kommer studien att utföras hos 

en ishockeyförening i form av en fallstudie för att kontextualisera fenomenet. Syftet med 
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studien är att se hur förändringsarbetet som Svenska Ishockeyförbundet driver upplevs av 

aktiva spelare, samt hur väl de har lyckats med de mål som de satt upp. Uppsatsen utgår från 

ett nyinstitutionellt perspektiv och grundar sig därmed teoretiskt. Tanken är att nyinstitutionell 

teori ska prövas och användas som analysmedel för att granska Svenska Ishockeyförbundet i 

relation till respondenternas intervjusvar. För att besvara studiens syfte kommer jag att 

förhålla mig till två övergripande frågeställningar som presenteras nedan. 

 

- Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundet för att uppnå målen i förhållande till 

kvinnofrämjande ishockey? 

- Vilken uppfattning har kvinnliga ishockeyspelare kring förändringsarbetet som 

Svenska Ishockeyförbundet utför? 

 

1.3 Avgränsningar 

Då detta ämne i stora drag inte diskuterats i uppsatsväg tidigare har materialet för arbetet varit 

begränsat. Den tidigare forskningen grundar sig därmed teoretisk för att visa hur 

nyinstitutionell teori har applicerats i studier inom andra samhällsfält. Ytterligare 

avgränsningar som gjorts är att studien kontextualiseras med hjälp av en fallstudie. Det 

innebär att jag kontaktat en ishockeyförening och enbart intervjuat aktiva damhockeyspelare 

från den föreningen. Det innebär att resultatet inte kan generaliseras, men då jag vill öka 

förståelsen för fenomenet och inte mäta något ger resultatet från denna studie en tydligare 

inblick i förändringsarbetet och hur det upplevs. Det är också, utifrån materialet från Svenska 

Ishockeyförbundet, avgränsat på så sätt att jag förhåller mig till delar av det som är anpassat 

till mina respondenter och inte delar av det som de inte kan besvara.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen leds in med ett inledande kapitel som objektivt beskriver fenomenet som ska 

undersökas. Inledningen leder in läsaren till ämnet och problemet som uppsatsen ska 

undersöka. Problemet förtydligas sedan i stycket om problemformulering samt i avsnittet om 

syftet och frågeställningar där två konkreta frågor ställs. Detta avsnitt efterföljs av tidigare 

forskning och teori inom området för nyinstitutionell teori och förändringsarbeten. Denna del 

inleds dock med en inblick i hur tidigare arbeten gällande idrott har sett ut hos centrum för 

idrottsforskning. Denna del presenteras för att läsaren ska förstå grunden till varför detta 

arbete utförs och varför detta ämne bör studeras närmre. Vidare inom denna del presenteras 
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tidigare forskning inom nyinstitutionell teori och sedan sammanfattas avsnittet med en 

teoretisk sammanfattning där de centrala begreppen inom teorin preciseras. I denna del 

beskrivs även hur jag valt att förankra teorin i förhållande till materialet för att ge läsaren en 

förståelse hur jag tänker att dessa hör ihop.  

 

Efter tidigare forskning och teori presenteras metod och material. I detta avsnitt beskrivs det 

insamlade materialet som studien använder sig av. Det är först en sammanställning från 

Svenska Ishockeyförbundet och deras arbete för att främja flick- och damishockey. Efter den 

redogörs den insamlade empirin från intervjuerna. Vidare under detta avsnitt förklaras 

tillvägagångsättet för att samla in materialet för intervjuerna, valet av analysmetod för att 

analyser det samt en etisk reflektion. Efter denna del kommer analys och resultat, vilket jag i 

denna uppsats valt att skriva tillsammans då jag löpande har analyserat de resultat jag kunnat 

utläsa från intervjumaterialet. Denna del byggs upp utifrån de övergripande teman som är 

förankrade i teorin för att tydliggöra vilken del som analyseras och vad jag kan tolka under 

varje enskilt tema.  

 

Avslutningsvis presenteras en avslutande diskussion där jag återkopplar till studiens syfte och 

frågeställningar, samt de resultat som jag kommit fram till. I denna del finns det exempel på 

relevant forskning som skulle kunna vara intressant att bedriva i framtiden och en källkritisk 

avslutning gällande källorna som använts.  
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2.0 Tidigare forskning och teori 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en tydligare bild om vad som gjorts inom fältet för 

nyinstitutionell teori och förändringsarbeten. Nedan presenteras ett urval av tidigare forskning 

som jag anser är relevant för denna studie. Till denna del presenteras arbeten med fokus på 

nyinstitutionell teori, idrott och jämställdhet. Då denna fallstudie grundar sig teoretiskt är 

mestadels av den tidigare forskningen kopplat till nyinstitutionell teori och därmed finner jag 

ingen poäng med att ha separata avsnitt med tidigare forskning och teori. I detta avsnitt 

presenteras dessa ihop men med tydliga underrubriker för att läsaren ska få en överblick och 

kunna förstå det som redogörs. Först presenteras forskning kopplat till jämställdhet och kön 

och hädanefter tidigare forskning som är förankrad med nyinstitutionell teori. Efter 

presentationen av tidigare forskning kommer en teoretisk sammanfattning där de centrala 

begreppen preciseras, redogörs samt hur de hänger samman. Avsnittet avslutas sedan med en 

teoretisk förankring.  

 

2.1 Tidigare forskning - Centrum för idrottsforskning (CIF) 

CIF har i uppdrag av staten att ständigt utvärdera och se till den idrottsliga 

föreningsverksamheten i Sverige. Detta för att driva ett arbete som främjar alla människor 

oavsett socioekonomisk bakgrund, kön eller religion. Varje år presenterar de flera rapporter 

där de studerat olika områden kopplade till idrott i samhället. I en av rapporterna, Jämställd 

idrott i samhället, skriven av Johan R Norberg, Johan Faskunger och Christine Dartsch 

(2017), beskriver författarna den rådande situationen utifrån ett genusperspektiv. Rapporten 

ger en övergripande bild över jämställdhetsaspekter inom svensk idrott genom att presentera 

statistik. En del i rapporten som undersöker aktivitetsnivå och könsfördelning i olika idrotter 

ses som relevant kopplat till denna studie då den presenterar utvecklingen av könsfördelning 

mellan 2010 och 2016 (Norberg, et al, 2017). I rapporten framgår en genomsyrande trend i 

form av att stora idrotter, och då framförallt lagidrotter under det analyserade spannet, 

uppvisar en tydlig minskning av antalet damer i förhållande till herrar. Enligt rapporten 

indikerar denna förändring att idrotter generellt, under de senare åren 2010–2016, haft stora 

problem med att engagera och aktivera damer inom sporten. Stora idrotter som fotboll och 

golf uppvisar minskande deltagande från damer. Däremot är den intressanta slutsatsen från 

denna rapport, kopplat till min studie, att deltagandet inom ishockeyn för damer har ökat med 

17% (Norberg, et al, 2017). Resultatet från rapporten som uppvisar en positiv utveckling för 
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ishockeyn och deltagandet från damer ger en indikation på att Damtemautredningen (2010) 

möjligen kan ha lyckats med att rekrytera och behålla flera damer till idrotten. 

 

Ett annat intressant resultat som CIF presenterar från jämställd idrott i siffror, är fördelningen 

av män respektive kvinnor i Sveriges tio största specialidrottsförbund där alla de största 

sporterna involveras (Norberg, et al, 2017). I denna tabell uppvisas konkreta fakta och för 

Svenska Ishockeyförbundet är den procentuella siffran på 87%, vilket innebär att de ligger på 

en tredjeplats i förbund med högst andel män. Från ett jämställdhetsperspektiv bevisar fakta 

på att Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med andra stora idrotter har en ojämnt fördelad 

ledning inom förbunden där kvinnor är i minoritet (Norberg, et al, 2017). Med hänsyn till 

denna fakta blir fördelningen av ledande poster intressant att samtidigt ställa i kontrast till 

andra delar inom föreningslivet som också, enligt bestämmelser, lagar och regler presenteras i 

en annan rapport från CIF. I en rapport från CIF, Resursfördelning och jämställdhet (2017), 

skriven av Josef Fahlén och Magnus Ferry, ligger fokus på hur resursfördelningen inom 

föreningslivet fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det framgår att resurserna fördelas 

olika och att det i stor utsträckning inte är jämställt i fördelningen. Kvinnor har inte samma 

tillgångar som män och det är ett faktum att mer stadsbidrag lämnas till mäns aktivitet, det är 

med andra ord inte en jämställd fördelning (Fahlén & Ferry, 2017). Till detta resultat blir det 

dock intressant att få med ord från regeringen, som rapporten hänvisar till. Där skriver de om 

Mål för folkhälsa och idrott (2017) och att det ska vara lika fördelning mellan könen samt att 

stadsbidraget ska ge lika möjlighet för att på så sätt främja en god folkhälsa oavsett kön 

(Fahlén & Ferry, 2017). Enligt Falhén och Ferry (2017) kan det konstateras att regeringens 

regler, för hur pengar fördelas, inte efterlevs i den utsträckning som de ska, vilket för denna 

studie ger en väsentlig indikation på att det råder en (o)jämställd resursfördelning i samhället. 

 

2.2 Tidigare forskning – Nyinstitutionell teori 

När vi pratar om nyinstitutionell teori är det för många ett diffust fenomen som inte direkt ger 

en klar bild över dess innebörd. För att förstå nyinstitutionell teori måste vi se tillbaka i tiden 

och förstå vart den kommer ifrån. I huvudsak grundar sig teorin från två verk av författare 

som ansåg att den tidigare institutionalismen, även kallad institutionell teori, var för deskriptiv 

och abstrakt. Det ena författarparet var sociologerna John Meyer och Brian Rowan som skrev 

artikeln, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony (1977)  

och det andra författarparet var Paul J. DiMaggios och Walter W. Powells som skrev artikeln 
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The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 

Organizational Fields (1983). Ambitionen med dessa verk var att ta fram nya banbrytande 

idéer för att undvika det deskriptiva och abstrakta och istället försöka hitta svar på varför och   

hur sociala val formas, förmedlas och kanaliseras genom institutionella arrangemang. För 

båda dessa författarpar handlade den nyinstitutionella teorin om att se bortom gränsdragningar 

och förstå varför organisationer inom samma bransch, som konkurrerar med varandra, på 

samma gång visar upp en homogenitet i sin praktik. DiMaggio och Powell (1983) menar i sin 

artikel att organisationer inom samma fält ofrånkomligt måste förhålla sig till varandra och 

uppvisa en homogenitet, något som de benämner med isomorfism.  

 

Att organisationer liknar varandra, trots att de konkurrera och befinner sig i olika kulturella 

miljöer, är det många forskare som intresserar sig kring (Nee, 2005). Förutom DiMaggio och 

Powell (1983) och Nee (2005) så är det också fler forskare som bevittnat att organisationer tar 

saker för givet, att de sprider sig och blir ”sanna”. Fokus för organisationer ligger på likhet 

(isomorfism) vilket helt skiljer sig från tidigare organisationsteorier där det handlat om att 

sticka ut, skilja sig och konkurrera mot andra med olika medel (Hannan & Freeman, 1977). I 

tidigare forskning inom nyinstitutionell teori har stort fokus legat på den företagsekonomiska 

aspekten där forskare studerat mikroförhållanden och olika implementeringsprocesser 

(Brunsson & Olsen, 1977; Sahlin-Andersson, 1989). Gemensamt för studierna som utförts är 

att det finns tydliga styrningsidéer och reformer då dessa tydligt kopplar till det som anses 

vara modernt. En strävan efter likriktning var ett konstaterande, men samtidigt handlade det 

också om att förändras (Brunsson & Olsen, 1977; Sahlin-Andersson, 1989).  

 

Meyer och Rowan (1977) fokuserar i sin artikel på frågan om hur organisationer fungerar och 

hur den formella strukturen i organisationer i många sammanhang inte stämmer överens med 

det som görs i vardagen. Meyer och Rowan (1977) framför ett perspektiv på frågan hur 

organisationer fungerar på ett revolutionerande sätt. De ifrågasätter huruvida organisationer 

skapar rationaliserade formella strukturer, som också kan ses som opersonliga. Den 

diskuterade frågan i deras arbete är riktad mot den formella strukturen som något rationell, 

främst då den inte beskriver hur organisationer uppstår. Den förklarar inte varför beslut allt 

för ofta inte genomförs eller får det förväntade utfallet samt att organisationer i viss mening 

överskrider regler och bryter dem (Meyer & Rowan, 1977). Det Meyer och Rowan (1977) 

kommer fram till är att anledningen till detta grundar sig i att den rationaliserade formella 

strukturen är sammanbundna i olika förståelser av verkligheten. De benämner till detta 
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fenomen hur den formella strukturen blir så starkt institutionaliserad, att det fungerar som 

myter för vad som är korrekt och därtill kommer också organisationer inom samma fält att 

sträva efter att förverkliga samma myt (Meyer & Rowan, 1977). Anpassar organisationer 

därmed inte sin formella struktur efter myterna, faller de utanför ramarna och upplevs 

avvikande och tappar legitimitet av omgivningen. Meyer och Rowan (1977) kunde utifrån sin 

studie konstatera att organisationer som inte efterlever samhällets krav tappar legitimitet. För 

att upprätthålla det måste organisationerna bemöta problematiken som uppstår. För att bemöta 

problematiken framför de begreppet isärkoppling. Med isärkoppling menar de förmågan att 

skilja på den formella strukturen och det ceremoniella agerande, det som visas utåt. 

Balansgången mellan dessa delar är enligt Meyer och Rowan (1977) väsentlig för att överleva 

på marknaden. Summerat menar de att det inte är den formella strukturen som gör att 

organisationer fungerar, utan att de snarare är strävan efter att inte enbart vara effektiva utan 

också beaktas som legitima av omgivningen likväl som sina egna medarbetare.  

 

Andra författare som också delade synen på isärkoppling och bidrog med vidare synvinklar 

var Weick (1976). För honom handlade isärkoppling om hur den formella strukturen 

kopplades isär, separerades från det som organisationen utför i praktiken som enligt Meyer 

och Rowan (1977) benämns som det ceremoniella. I och med detta får organisationen en 

tudelning i strukturen. Den formella strukturen är den som är lätt att förändra med 

påtryckningar som lagar, olika moden eller normer, och den andra beskrivs enligt Brunsson 

och Olsen (1990) som den informella organisationsstrukturen som snarare handlar om att 

samordna personerna inom den. Enligt Weick (1976) finns dock en problematik med 

isärkoppling i den mening att organisationer tenderar att tillskriva sina handlingar rationalitet, 

då det i praktiken inte är lika berättigat. Med isärkoppling utvecklar Weick (1976) att 

organisationer med hjälp av detta kan svara på förändringar som kommer från omgivningen 

då de kan koppla isär olika delar av organisationen tillfälligt. Denna del är något som 

diskuteras om det är rätt eller fel, men Weick (1976) utvecklar och menar att det är en tillgång 

för organisationer i den mening att de kan upprätthålla en legitim status gentemot 

allmänheten, men att det också kan lysa igenom för de anställda inom organisationen.  

 

I anslutning till isärkoppling finns studier som visar på att det möjliggör fortsatt liv för 

organisationer. Eriksson-Zetterquist (2005) förtydligar hur ett förändringsarbete för en 

jämställdhetsplan med hjälp av just isärkoppling kan se ut. I en studie där flera organisationer 

deltog i ett arbete, med syftet att öka antalet kvinnor i ledande positioner inom företaget med 
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25%, förtydligas användningen av att koppla isär olika delar inom organisationen (Eriksson-

Zetterquist, 2005). Eriksson-Zetterquist (2005) belyser i studien hur den redan rådande 

situationen sågs som effektiv och att jämställdhetsplanen kolliderade med det existerande 

arbetssättet. Till denna problematik fanns även tillvägagångssättet för hur de ledande posterna 

tillsattes. En fjärdedel av organisationerna som antog detta förändringsarbete rekryterade 

internt och i dessa organisationer var antalet kvinnor i minoritet (Eriksson-Zetterquist, 2005). 

För att lösa detta kopplade organisationerna isär den formella delen för rekrytering. Det var 

snarare fråga om att involvera sig i förändringsarbetet för att ses som legitima utåt och att 

härma de konkurrerande organisationerna inom fältet. I studien kunde Eriksson-Zetterquist 

(2005) se att jämställdhetsplanen, trots att den i många avseenden inte kunde genomföras, 

bemöttes med tillfredsställelse hos medarbetarna samt att de upplevde organisationen som än 

mer legitim än innan.  

 

För nyinstitutionell teori handlar det väsentliga om likriktning och att organisationer upplevs 

som lika istället för att, inom samma fält, agera olikt och försöka sticka ut. Tidigare studier 

visar på att det finns olika tillvägagångssätt för att göra detta och för att vinna legitimitet, som 

i grunden är det som organisationerna strävar efter (DiMaggio & Powell, 1983). Legitimitet är 

ett begrepp som i många avseenden kan återspeglas till Max Weber, som beskrev legitimitet 

kopplat till auktoritetstyper (Eriksson-Zetterquist, 2009). Kopplat till nyinstitutionell teori är 

det snarare Meyer och Rowan (1977) som beskriver begreppet i sin artikel och menar att det 

syftar till resurser som krävs för att överleva.  

 

Av den tidigare forskningen som presenteras ovan har jag valt de delar som jag anser vara 

mest relevanta för studien. Inom nyinstitutionell teori anser jag att de viktigaste aspekterna är 

belysta, samt att fakta och resultat från Centrum för Idrottsforskning påvisar det som är 

väsentlig för läsaren i förhållande till den rådande situationen. Utifrån studien som Eriksson-

Zetterquist (2005) utför finns intressanta aspekter att se närmre på och förhoppningsvis kan 

nyinstitutionell teori hjälpa till att berika förståelsen och kunskapen kring fenomenet som jag 

valt att studera.
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2.3 Teoretisk sammanfattning 

Nedan presenteras nyinstitutionell teori mer preciserat, då varje enskilt begrepp som utgör 

teorin får en mer detaljerad förklaring utifrån den tidigare forskningen som presenterats ovan. 

De centrala begreppen i teorin har en egen rubrik för att visa på vad som utgör just den och 

hur de förhåller sig till varandra. Nyinstitutionell teori grundar sin tankegång i att företag och 

organisationer anpassar sig utifrån intressenternas och samhällets förväntningar. 

Organisationer och företag har ett arbetssätt som strävar efter att skapa legitimitet hos 

allmänheten (Dimaggio & Powell, 1983). Teorin syftar till att åskådliggöra 

organisationsförändringar och tydliggör att organisationer tenderar att utvecklas på liknande 

sätt då det kan ses som mest effektivt. Däremot handlar förändring inte alltid om att göra det 

som anses som mest effektivt, utan det kan också handla om bakomliggande faktorer, som 

enligt DiMaggio och Powell (1983), kan beskrivas som isomorfism. Teorin fokuserar på att 

organisationer, både omedvetet och medvetet, förhåller sig till förväntningar och krav som 

samhället kräver. För att få en mer detaljerad bild över nyinstitutionell teori kommer de 

centrala begreppen inom teorin att redogöras nedan. 

 

2.3.1 Legitimitet 

Meyer och Rowan (1977) diskuterar vikten för organisationer att vara legitima. De betonar 

legitimitet som något centralt och ställer dess vikt i förhållande till både isomorfism, men 

även det som kallas för rationella myter (Meyer & Rowan, 1977). De påvisar att många 

organisationsförändringar bygger på rationaliserade myter om vad som anses effektivt utan att 

egentligen veta om det stämmer. Organisationer härmar det som antas vara rationellt då de 

tror att det är den rätta vägen till effektivitet. Meyer och Rowan (1977) belyser detta som 

problematiskt och menar att den rationaliserade myten har blivit institutionaliserad och finns i 

föreställningarna för hur organisationer ska framstå. Andra författare som också diskuterar 

begreppet legitimitet är Driscoll och Long (2008). Begreppet har många förklaringar men 

Driscoll och Long (2008) menar att legitimitet definieras som en generell uppfattning eller ett 

antagande om hur en organisation agerar. Det kan antingen vara önskvärt, korrekt eller lämpat 

i socialt konstruerade system av normer, uppfattningar och värderingar. Vidare diskuterar 

Driscoll och Long (2008) även om hur organisationers primära drivkraft inte är strävan efter 

rationalitet i form av produktivitet och effektivitet. De menar snarare att organisationer strävar 

efter att ta till sig idéer och organisationsmodeller som ger mest legitimitet (Driscoll & Long, 

2008). Detta går att koppla till Meyer och Rowan (1977) och det som handlar om att 



 15 

legitimiteten i sin tur är beroende av dominerande myter, värderingar, normer och 

föreställningar om vad som är rätt, modernt och progressivt.  

 

Till legitimitet och hur organisationer gör för att skapa den och samtidigt upprätthålla den blir 

dess motpol, det som sker om det inte lyckas, när det uppstår legitimitetskris (Castells, 2000). 

När det uppstår en legitimitetskris, menar Castells (2000), att det blir brist i legitimiteten och 

att samhället uttrycker ett missnöje gentemot organisationen. För att upprätthålla legitimitet 

kan organisationer använda sig av olika tillvägagångssätt och nedan presenteras de centrala 

begreppen i teorin som utgör dessa tillvägagångssätt för att upprätta hålla legitimitet.  

 

2.3.2 Isomorfism 

Isomorfism är ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori och DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver begreppet att det i grunden handlar om att organisationer härmar och tar efter 

organisationer i sin omgivning. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende mellan organisationer 

som agerar inom samma fält. Anledningen till att det sker grundas i att det skapar en större 

legitimitet hos allmänheten vilket också innebär en mer framgångsrik och stabil organisation 

(DiMaggio & Powell, 1983). De presenterar tre drivkrafter som var och en påverkar de 

organisatoriska fälten på olika sätt. Den första drivkraften är tvingande isomorfism som 

genom aktörer och regler utformar processer för att uppnå likformighet, det vill säga lagar och 

regler som måste efterlevas. Tvingande isomorfism uppkommer antingen formellt eller 

informellt av andra organisationer som den är beroende av. Informellt kan vara krav från olika 

intressenter och formell kan å andra sidan syfta till kraven från staten. Den andra är mimetisk 

isomorfism som genom att verka i en osäker miljö får organisationer att efterlikna varandra. 

På så sätt framstår organisationer som framgångsrika genom exempelvis certifieringar för att 

öka legitimiteten. Den tredje är normativ isomorfism som genom en social process skapar fält 

med människor inom samma bransch med liknande utbildning. Dessa tenderar att i hög 

utsträckning tänka liknande och anställa personer som liknar dem själva. Normativ 

isomorfism kan enligt DiMaggio och Powell (1983) beskrivas som en process som drivs av 

professionalism där aktörerna strävar efter att samordna tillvägagångssätt för att utföra sitt 

yrke.  

 

2.3.3 Rationaliserade myter 

Inom nyinstitutionell teori handlar mycket om att efterleva krav och skapa legitimitet. I den 

formella strukturen handlar det just om att besvara dessa delar och se till att bemöta de 
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förväntningar som omgivningen har på hur en organisation ska se ut. De organisatoriska 

funktionerna som återspeglas i den formella strukturen är enligt Meyer och Rowan (1977) 

institutionella regler och kan kallas för rationaliserade myter. Rationaliserade myter kan 

kännetecknas på två olika sätt. Å ena sidan har de som uppgift att urskilja sociala företeelser 

och på ett formaliserat och rationellt sätt upprätthålla dem i verksamheten (Meyer & Rowan, 

1977). Å andra sidan är dessa myter något som blivit institutionaliserande och något som tas 

för givet av de organisationer som tar till sig dem. Till detta perspektiv blir konsekvensen att 

organisationer anpassar sig till de rationaliserade myterna just för att generera legitimitet. När 

organisationer svarar mot omgivningens förväntningar erhålls legitimitet. Rationaliserade 

myter är med andra ord institutionaliserade sammanhang som organisationer fungerar i och 

anpassar sig till för att bibehålla sin legitimitet på marknaden (Meyer & Rowan, 1977).  

 

2.3.4 Isärkoppling 

Meyer och Rowan (1977) beskriver isärkoppling som ett sätt att separera den formella och 

ceremoniella strukturen i en organisation. Isärkoppling är ett begrepp som förklarar huruvida 

de två delarna i organisationen flätas samman, samtidigt som det i vissa avseenden går mot 

varandra. Det handlar om att vissa företag påstås göra vissa saker för att öka sin legitimitet i 

den formella strukturen medan de i den ceremoniella uppvisar något annat (Meyer & Rowan, 

1977). Det finns en diskrepans i vad som sker utåt och internt i organisationen. För 

organisationer handlar det om att anpassa sin struktur i den meningen att den bemöter de krav 

som ställs från den institutionella omgivningen. I en värld där det ställs krav som är som 

förhindrar/ motsäger att en effektiv verksamhet ska kunna bedrivas kan denna form av 

isärkoppling uppstå. Den formella strukturen, den bild som reflekterar den institutionella 

omgivningen, separeras från de aktiviteter som faktiskt sker då fokus handlar om att vara en 

effektiv verksamhet (Meyer & Rowan, 1977).  

 

En annan författare som också diskuterar nyinstitutionell teori och fenomen kring 

isärkoppling är Brunsson (1993). Han menar att det finns en diskrepans mellan 

organisationers beslut och aktiviteter. Han nämner inte ordet isärkoppling, men i förhållande 

till Meyer och Rowan (1977) finns det en liknelse i hur Brunsson (1993) bemöter företeelsen 

hos organisationer. Brunsson (1993) menar att denna diskrepans innebär att det finns 

skillnader på vad som sägs och vad som sedan utförs i praktiken. Likt det som diskuteras 

ovan, benämner Brunsson (1993), att lösningen på denna diskrepans handlar om 

rättfärdigande och/- eller hyckleri. Vid en situation likt denna uppstår brist på kontroll och 
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enhetlighet och det innebär att organisationer måste övertyga omgivningen om att besluten 

som fattas är korrekta. Rättfärdigande syftar till att anpassa idéer till beslut och innebär att de 

kontrollerar dem och inte åt andra hållet. Hyckleri handlar å andra sidan om hur 

beslutsfattaren framför idéer som hen vet inte kommer att kunna genomföras eller går emot/ 

strider mot delar av organisationen (Brunsson, 1993). Hyckleri handlar således om att påstå 

sig agera på ett sätt men att personen egentligen gör det motsatta, något som direkt kan 

kopplas till formell- och ceremoniell struktur (Meyer & Rowan, 1977).  

 

2.4 Teoretisk förankring  

Den ovannämnda teorin samt dess centrala begrepp kommer att vara i fokus för att analysera 

och diskutera den empiri som samlats in. Teorin som valts ut är dessutom relevanta i relation 

till de frågeställningar som jag ämnar söka svar på. Nyinstitutionell teori och de centrala 

begreppen är användbara för att besvara båda mina frågeställningar, Hur arbetar Svenska 

Ishockeyförbundet för att uppnå målen i förhållande till kvinnofrämjande ishockey? Och, 

Vilken uppfattning har kvinnliga ishockeyspelare kring förändringsarbetet som Svenska 

Ishockeyförbundet utför? I resultat- och analysdelen kommer jag att analysera materialet med 

hjälp av begreppen för att se hur teorin kan förklara fenomenet och förhoppningsvis leda till 

en intressant slutsats. Det finns en tydlig plan och bild från SIF hur arbetet med 

kvinnofrämjande ishockey ska se ut och där till även hur föreningarna ska efterleva denna 

struktur. Därmed kommer damernas subjektiva uppfattning ge en tydligare bild hur detta 

efterlevs och hur det ser ut i praktiken.   
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3.0 Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att presentera materialet som uppsatsen vilar på samt de 

metodologiska val som gjorts för insamling av empirin samt hur jag valt att analysera det. 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av mitt fall och en reflektion kring fallstudier. 

Därefter följer en beskrivning av materialet. Då jag har två olika insamlingar av material är 

dessa uppdelade under olika rubriker. Först presenteras material från Svenska 

Ishockeyförbundet som samlades in genom dokument som jag tillhandahållit från en av SIF:s 

kommunikatörer. Den andra delen i materialet är en beskrivning kopplat till empirin och de 

intervjuer som genomförts. Det finns även en del kopplat till pilotintervjun som utförts och 

det framgår även en etisk reflektion kring de olika ställningstaganden som gjorts. Detta för att 

beakta respondenternas anonymitet. 

 

3.1 Fallstudie och fallbeskrivning 

Denna uppsats ämnar söka djupare förståelse för hur kvinnliga ishockeyspelare upplever 

förändringsarbetet som Svenska Ishockeyförbundet utför. För undersöka detta breda fenomen 

är denna uppsats avgränsat till en fallstudie där jag fokuserat på en förening och fem aktiva 

ishockeyspelare från den. Anledningen till att en fallstudie lämpar sig bäst i detta 

sammanhang motiverar jag med hjälp av att fallstudier studerar ett särskilt fenomen i dess 

kontext (Backman, 2016). Metoden syftar till att lyfta fram det generella genom att se till det 

specifika, vilket jag i denna studie försöker göra (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt 

Denscombe (2016) passar fallstudier bra om forskaren vill undersöka en fråga på djupet och 

försöka förstå det komplexa i olika situationer, som exempelvis kan röra sig om olika 

relationer. I detta fall handlar det om att försöka få en djupare förståelse i relationen mellan 

Svenska Ishockeyförbundet och hur aktiva ishockeyspelare upplever förändringsarbetet som 

utförs och därför lämpar sig fallstudien i förhållande till mitt syfte. Med att utgå från en 

fallstudie upplever jag att den givit mig potentialen att studera det komplexa fenomenet och 

öka förståelsen för hur förändringsarbetet upplevs av aktiva ishockeyspelare. Då jag vill få 

djupare kunskap och förståelse för beteenden och uppfattningar anser jag att detta var det 

optimala valet. Viktigt att beakta är att resultatet från studien i stor utsträckning inte kan täcka 

den generella uppfattningen, även om fallstudie syftar till att göra det (Kvale & Brinkmann, 

2014). Då jag enbart vänt mig till fem respondenter inom en förening kan deras ord inte 

förklara det komplexa i generella drag, men resultatet, i form av förståelsen kring fenomenet, 

ger en ökad kunskap och förklaring kring det komplexa. Sett till Kvale och Brinkmann (2014) 
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menar de dock att fallstudier passar till småskaliga studier, vilket jag anser att detta är och att 

förståelsen kring fenomenet ökar trots dess icke generaliserbara förmåga.  

 

3.2 Material 

I denna del presenteras det insamlade materialet till uppsatsen. För att tydligt skilja på 

materialet som studien grundar sig på och vad som sedan ställs mot det kommer de att 

presenteras under varsin rubrik nedan. Den första delen handlar om dokument och rapporter 

från Svenska Ishockeyförbundet. Detta material är det som, tillsammans med teorin, ska 

prövas och ställas mot svaren från materialet i de insamlade intervjuerna, som i sin tur 

presenteras i del två.  

 

3.2.1 Material – Dokument från Svenska Ishockeyförbundet 

Grundmaterialet som denna studie vilar på och som ställs emot empirin från de insamlade 

intervjuerna, är olika mål och visioner som Svenska Ishockeyförbundet lagt fram för att 

främja damishockeyn och för att få svensk ishockey att växa och bli större. Svenska 

Ishockeyförbundet är en organisation som grundades 1922 och agerar som huvudorgan för 

alla 392 ishockeyföreningar runt om i landet. Utöver ett aktivt arbete med föreningarna så 

ansvarar även Svenska Ishockeyförbundet för våra landslag, damkronorna likväl som för tre 

kronor (herrarna). För denna studie är allmänna fakta om Svenska Ishockeyförbundet inte det 

väsentliga men för att få en helhetsbild och perspektivet på den rådande situationen när det 

kommer till deras arbete med kvinnofrämjande ishockey, bör fördelningen av aktiva spelare, 

kopplat till kön, redovisas. Vid en mätning från 2018 finns det totalt 69 728 aktiva spelare och 

domare i Sverige, varpå endas 5 973 av dem är kvinnor (Feltenmark, 2018). Dessa siffror 

redovisar att enbart 8,5% av de som utövar ishockey i Sverige är damer. Detta är en siffra som 

trots sin låga procentsats ligger på en positiv skala i förhållande till hur utveckling för flick- 

och damishockey sett ut historiskt. Redan 2005 gjordes en mätning över aktiva damer som 

utövar sporten och då var siffran 3 500 aktiva. Utvecklingen tog däremot inte den riktning 

som Svenska Ishockeyförbundet hade förväntat sig och fem år senare, 2010, när det gjordes 

en ny mätning hade denna siffra gått bakåt och det var nu istället 3 263 aktiva damer. 

Utvecklingen hade fått en negativ riktning och Svenska Ishockeyförbundet upplevde att det 

krävdes en förändring (Damtemautredningen, 2010).  
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I en rapport från 2010, ”Damtemautredningen – På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets 

styrelse”, presenteras fakta, visioner och mål som måste träda i kraft för att främja flick- och 

damishockey i Sverige. 2010 gav styrelsen i Svenska Ishockeyförbundet utvecklings- och 

landslagsavdelningen i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att utveckla ishockeyn för 

flickor- och damer i landet (Damtemautredningen, 2010). Där presenteras problematiken med 

att utvecklingen för flick- och damishockey har stannat upp och till och med gått bakåt, vilket 

redovisats ovan. En förbättring gällande antal aktiva kan enligt rapporten redovisas från 90-

talet, då det enbart fanns 1 500 aktiva, till 2010 med ca 3 300 men att den utvecklingen 

stagnerat (Damtemautredningen, 2010). Anledningen till att rapporten uppdagades grundar 

sig i problematiken med för få aktiva damspelare och förbundet kände därmed att det krävdes 

en nystart. Målet och syftet med åtgärdsplanen var att rekrytera fler spelare, ledare och 

tränare. Det handlade också om att behålla dem som redan var aktiva  men också att behålla 

de som blir rekryterade in till sporten. För att nå dessa mål presenterade Utvecklings- och 

landslagsavdelningen en åtgärdsplan med tio huvudområden som krävde förändring 

(Damtemautredningen, 2010). I mitt arbete har jag inte fokuserat på alla då vissa av dem 

fokuserar på flickverksamhet som jag inte berört då respondenterna är myndiga och inte är en 

del av den verksamheten idag. Dessutom finns det andra, bredare frågor, som för detta arbete 

skulle bli svåra att besvara. Jag har fokuserat på de delar från rapporten som är av vikt för den 

målgrupp som jag vänt mig till. Fokus från detta material har varit att se till hur de lyckats 

med att rekrytera och behålla, talangutveckling av damer, verka för att damerna ska synas på 

TV, regler, serie- och tävlingsbestämmelser samt utbildning i form av tränare 

(Damtemautredningen, 2010).  

 

Ytterligare material som utgör en grund för det kvinnofrämjande arbetet inom ishockeyn är 

mer moderna och fokuserar på olika former av sammanslagningar som gjorts. I ett inslag på 

Svenska Ishockeyförbundets hemsida skrev man 2017 att Stålbucklan, dåtidens TV-puck för 

damer, säsongen 2018/2019 skulle slås samman med herrarnas TV-pucken. I fjol var det inte 

längre en turnering med olika namn utan numera tävlade killar och damer under samma 

benämning, något som förbundet anser vara ett steg i rätt riktning för att främja flick- och 

damhockeyn (Ladhe, 2017). Ett annat viktigt arbete kring att rekrytera och behålla som 

Svenska Ishockeyförbundet arbetat med sedan Damtemautredningen (2010) är att möjliggöra 

flera alternativa sätt för damer att stanna inom idrotten. Idag finns det 33 olika 

elithockeygymnasium i Sverige. Länge har denna form av inriktning riktat sig till killar och 

möjligheten för damerna att kombinera skola med ishockey har inte existerat. Från Svenska 
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Ishockeyförbundets hemsida (2018) framgår det däremot att, 6 av de 33 elithockygymnasium 

som finns, är riktade till endast damer (Ladhe, 2018). Sett till Damtemautredningen (2010) så 

är denna satsning och utveckling något som kopplas samman med punkten kring 

talangutveckling (Damtemautredningen, 2010).  

 

Utöver detta material har jag även, genom en kommunikatör på Svenska Ishockeyförbundet 

fått ta del av ytterligare en rapport, Svensk Ishockey – 2017–22, Vår gemensamma strategi för 

framtiden (Ladhe, 2017). I denna rapport porträtteras inte enbart utveckling för flick- och 

damishockey utan en generell överblick för att få ishockey att växa och bli en större sport i 

Sverige. Denna rapport används i syfte för att presentera olika kärnvärden som Svenska 

Ishockeyförbundet lagt fram. Enligt förbundet är ett av kärnvärdena för att svensk ishockey 

ska växa att vi tar ansvar. Ansvar som kärnvärde handlar i detta sammanhang om att vara 

öppen och inkluderande för alla som vill vara med, samt att alla ska ha samma förutsättningar 

att utvecklas oavsett kön eller bakgrund (Ladhe, 2017). Ansvar handlar också om att ha 

utbildade ledare inom verksamheten. Ett annat kärnvärde är ”tillsammans” och förbundet 

menar att sporten inte kan växa om vi inte gör det tillsammans, oavsett nivå eller kön. De 

beskriver att vi kan se det historiskt och att det är nyckeln för framgång i framtiden (Ladhe, 

2017).  

 

3.2.2 Material – Intervju 

I detta arbete består den huvudsakliga empirin, av det insamlade materialet, från 

semistrukturerade intervjuer. Då syftet med undersökningen är att öka förståelsen kring ämnet 

gällande Svenska Ishockeyförbundets förändringsarbete för att främja flick- och damishockey 

är de intervjuade personerna aktiv utövare av sporten. Materialet är transkriptioner av 

intervjuerna och valet till att detta material passar undersökningen grundar jag på syftet med 

studien. Jag vill undersöka och förstå damers upplevelser av förändringsarbetet och därför var 

det självklart för denna undersökning att intervjua aktiva ishockeyspelare som kan dela med 

sig av sina erfarenheter, tankar och upplevelser kring fenomenet. Idén är att ställa 

förändringsarbetet som SIF beskriver i sin rapport mot kvinnliga ishockeyspelares verklighet. 

Då uppsatsen grundar sig i en deduktiv ansats, där den nyinstitutionella teorin är grundpelare, 

kommer också mitt arbete att vila på dess teoretiska ramverk och centrala nyckelbegrepp; 

Legitimitet, rationaliserade myter, isomorfism, isärkoppling (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Mitt tillvägagångssätt för denna uppsats var att jag först skapade en intervjuguide. 

Intervjuguiden bestod av 15 frågor där alla frågor grundade sig i SIF:s rapporter och där de 

alla hade koppling till det teoretiska ramverket. Jag anser att både intervjuguiden och frågorna 

uppfyllde sitt syfte då jag fick svar på det jag ämnade söka svar på. Sett till intervjuguiden 

upplevde jag att vissa frågor var långa men jag uppfattade att respondenterna inte märkte av 

det, samt att de efter intervjun gav mig komplimanger för väl formulerade frågor och ett 

intressant ämne. Intervjuerna inleddes med ett vardagligt samtal där respondenten fick berätta 

om sig själva. Det valde jag för att det skulle fungera som isbrytare och för att konversationen 

skulle mjukas upp innan vi gick vidare till de mer centrala frågorna (Bryman, 2018). Jag 

grundar det även på att bakgrundsfrågor är viktiga för att kunna sätta respondentens svar i en 

kontext (Bryman, 2018). Efter en mjukare inledning där vi kommit varandra närmre fortsatte 

jag med att ställa frågor som skulle ge svar på undersökningsområdet. 

 

I denna uppsats har jag intervjuat fem aktiva ishockeyspelare och varje intervju har varit 

mellan 30–45 minuter långa. Även om intervjuerna har varierat i längd så har jag fått svar på 

alla frågor och därmed fått ett material som går att arbeta med. Intervjun med respondenterna 

har genomförts över telefon och spelades in med respondenternas samtycke (Vetenskapsrådet, 

2002). Önskvärt hade varit att ha fler respondenter men den rådande situationen gällande 

Covid-19 gjorde att urvalet var begränsat och jag fick enbart kontakt med fem aktiva 

ishockeyspelare som kunde ställa upp. Respondenterna för denna studie kontaktades genom 

en mailkonversation. Jag upplevde att det var problematiskt att få kontakt med aktiva 

damspelare då jag personligen inte känner någon och jag kunde inte på grund av Covid-19 

resa för att besöka olika föreningar (Folkhälsomyndigheten, 2020). Jag mailade många 

föreningar för att få kontakt och slutligen svarade en tränare som delade mailadresser till 

spelarna i laget. Jag mailade alla damer i laget och fick efter lång väntan svar av fem damer 

som ville ställa upp och vara med i studien.  

 

Självklart hade det varit att föredra att möta respondenterna öga mot öga, men på grund av 

den rådande situationen i samhället med Covid-19 blev telefonintervjuer det enklaste valet. 

Jag hade gärna, trots Covid-19, velat ha ett möte där vi kunde se varandra över exempelvis 

Zoom, men detta var inte möjligt då respondenterna inte hade möjlighet att ses över denna 

plattform. Min motivering till att möta personerna och inte sitta över telefon eller andra 

plattformar grundar jag först å främst på att jag ville få en personlig kontakt med 

respondenten då miljön och kontexten kan påverka samtalet (Bryman, 2018). Då detta inte var 
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möjligt var jag orolig för att respondenterna skulle känna sig obekväma och möjligen vara 

svårare att få kontakt med. Jag upplever att intervjuerna över telefon har fungerat över 

förväntan samt att det inte varit något problem med att spela in samtalet och transkribera 

materialet. Jag hade innan intervjuerna en längre kontakt över mail där jag presenterade mig 

själv. Jag gav respondenterna en detaljerad bild över mitt arbete samt syftet med det. Jag fick 

känslan av att respondenterna var kritiska till att jag som kille skulle analysera och granska 

deras situation inom ishockeyn, som att jag inte riktigt hade tillträde till fältet (Bryman, 

2018). Känsla gjorde mig nervös över att eventuellt få ett motstridigt bemötande men jag 

upplevde att alla respondenter bemötte mig väl och var välvilliga inför uppgiften med 

motiveringen att jag utförde ett arbete som gynnade dem.  

 

3.3 Metod och metodologiska reflektioner 

I detta avsnitt kommer jag att presentera valet av insamlingsmetod samt den analysmetod som 

jag använt för att angripa den insamlade empirin. Insamlingsmetoden består av en 

semistrukturerad intervju och analysmetoden av en kvalitativ innehållsanalys. För att inte 

skapa förvirring nedan kommer dessa metoder att presenteras separat under varsin 

underrubrik där jag också reflekterar över de metodologiska valen.   

 

3.3.1 Semistrukturerad intervju 

För att samla in materialet till denna uppsats har jag valt att använda en semistrukturerad 

intervjumetod, vilket också kan benämnas som en kvalitativ intervjuform (Bryman, 2018). Då 

jag vill få svar på respondenternas upplevelser och tankar för att sedan ställa det mot det 

teoretiska ramverket krävs det i denna mening ingen striktare struktur, då jag inte avser mäta 

några viktiga begrepp (Bryman, 2018). Det är de centrala begreppen i nyinstitutionell teori 

samt viktiga aspekter från CIF:s rapport som ska utgöra grunden till intervjuguiden. Jag vill se 

om det går att utläsa intressanta sammankopplingar mellan teori och intervju men också 

eventuella meningsskiljaktigheter.  

 

Sett till min intervjuguide har jag tydligt formulerade ”grundfrågor” som den bygger på. 

Frågorna är avsedda för att jag personligen ska ha en mall att utgå ifrån, samt att alla 

intervjuer ska ha samma förutsättningar (Bryman, 2018). Detta liknar mer den kvantitativa 

ansatsen (Bryman, 2018) men i min mening är dessa frågor en grund för mig då jag snarare är 

intresserad av respondenternas uppfattning och synsätt. Jag är därför, i mina intervjuer, öppen 
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för intressanta sidospår och låter respondenten styra intervjun i olika riktningar, men att jag 

med hjälp av intervjuguiden kan återkomma till mina frågor för att få svar på det jag söker 

svar på (Bryman, 2018). Intervjuguiden ska agera som en mall men att intressanta sidospår 

förhoppningsvis ger en fylligare och mer detaljerad bild av respondentens uppfattning kring 

fenomenet. En semistrukturerad intervju är därmed flexibel och det motiverar varför jag valt 

det i den mening att jag vid ett allt för statiskt tillvägagångssätt skulle gå miste om sidospår 

från respondenten som troligtvis skulle bidra med viktig information (Bryman, 2018).  

 

3.3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera det insamlade materialet från intervjuerna har jag valt att utgå från en 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som handlar om att man, 

efter upprepad läsning av det insamlade materialet (skriftlig kommunikation) som man har, 

identifierar meningsenheter som i sin tur kodas (David & Sutton, 2016). Det är en 

forskningsmetod som används för att, med hjälp av en kodningsprocess, analysera kvalitativa 

data och identifiera olika centrala mönster i textmaterialet. Den kvalitativa innehållsanalysen 

har olika tillvägagångssätt, där de olika infallsvinklarna antingen kan vara konventionell, 

riktad eller summerad (David & Sutton, 2016).  

 

Då jag valt att ha en deduktiv ansats i form av att grunda min studie på nyinstitutionell teori 

blir det i den mening relevant att analysera materialet på samma sätt. För att koda mitt 

insamlade material har jag därför valt ett riktat tillvägagångssätt då den metoden grundar sig 

teoretiskt, en form av teoriprövning vilket passar utifrån mitt syfte (David & Sutton, 2016). 

Den riktade metoden passar i mitt avseende bäst då jag använder centrala teoretiska begrepp 

som teman och sedan ser till intervjuerna huruvida respondentens svar kan passa in under dem 

eller inte. I deduktiv kodning handlar det därmed om att skapa en lista av kategorier genom 

vilken data kodas, vilket för mig är de väsentliga från teorin (David & Sutton, 2016). 

Materialet kodas därför utifrån de övergripande teman; legitimitet, rationaliserade myter, 

isomorfism och isärkoppling (DiMaggio & Powell, 1983). De valda begreppen redogörs 

tydligt under uppsatsens teoriavsnitt. Där presenteras de centrala begreppen och vad de 

innebär i en bredare utsträckning. I analysen har jag därför sett till den teoretiska förklaring 

till begreppen och kodat efter meningar och yttranden från respondenterna som går in under 

dessa beskrivningar. Då jag är ensam med att analysera resultatet från respondenterna kan 

resultatet i analysen bli aningen subjektiv. Jag är i detta avseende medveten om denna aspekt 

men då jag vill pröva teorin och ställa det i relation till materialet från Svenska 



 25 

Ishockeyförbundet och respondenternas intervjusvar kommer det att vara en subjektiv 

tolkning då det i slutändan handlar om hur jag tolkar teorin.  

 

3.4 Kodningsprocess 

Kodningen av materialet från intervjuerna utgår från fyra huvudteman; legitimitet, 

rationaliserade myter, isomorfism och isärkoppling. Då mitt material samlades in genom 

intervjuer använde jag till en början några öppna frågor, men majoriteten av dem var riktade 

som utformats från teorin som också är de centrala teman. Detta är grundtanken med den 

riktade formen av kvalitativ analys (David & Sutton, 2016). Bearbetningen och 

kodningsprocessen av transkriberingen utfördes med en noggrann avlyssning och 

nedskrivning av intervjuerna till text. Kodningen var förutbestämd då jag bearbetade 

materialet utifrån de förutbestämda teman och försökte utläsa dem från transkriptionen (David 

& Sutton, 2016). De förutbestämda teman har därför egna rubriker under resultatdelen. Alla 

delar i det transkriberade materialet som går under dessa teman är markerade med olika färger 

i det bearbetade materialet. Legitimitet har färgkodats med grön, rationaliserade myter med 

röd, isomorfism har färgkodats med gul och isärkoppling med blått. Denna färgkodning har 

gjorts för att underlätta för mig själv när jag bearbetat materialet och för att organisera data 

och göra ytterligare reduceringar i analysprocessen (David & Sutton, 2016). Dessa koder 

kunde exempelvis bestå av ord och meningar som hade ett samband med det förutbestämda 

temat.  

 

3.5 Metodologisk reflektion  

Valet av en kvalitativ intervju, semistrukturerad, kan i viss mening inte maximera validiteten 

och reliabiliteten som en kvantitativ ansats skulle kunna göra (Bryman, 2018). Däremot vill 

jag i min studie poängtera att jag undersöker det jag faktiskt ämnar undersöka (validitet) och 

sett till reliabilitet så är trovärdigheten att resultatet blir detsamma vid en annan studie. Då jag 

standardiserar min intervjuguide så ökar tillförlitligheten då jag kommer ställa samma frågor 

till alla respondenter samt att jag bearbetar materialet på ett systematiskt sätt (Bryman, 2018). 

 

Då jag vill få svar på hur aktiva kvinnliga ishockeyspelare upplever förändringsarbetet som 

SIF utför och hur idrottsföreningen förhåller sig till det, blir semistrukturerade intervjuer det 

mest självklara valet för mig. I viss mening hade jag i denna fråga kunnat skapa en enkät eller 

gjort en observation för att komplettera studien och på så sätt triangulera studien för att stärka 
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mitt resultat (Bryman, 2018). Jag har valt att utesluta detta i denna studie. Först och främst för 

att tidsramen för studien inte gör det möjligt, att jag som ensam författare inte kan hinna detta, 

samt att enkäter i stor utsträckning syftar till att mäta saker och att observation kräver tillträde 

till fältet (Bryman, 2018). Sett till enkät som metod så ämnar min uppsats inte söka svar på 

olika mått utan istället uppfattningar, vilket genom enkäter kan bli svårt att få. Därför valde 

jag att utesluta den metoden. Sett till observation så hade den bidragit med mer konkreta 

upplevelser där jag själv hade kunnat identifiera saker kopplat till teorin. Observation hade på 

många plan kunnat öka förståelsen och bilden över hur detta ser ut i praktiken, men då vi idag 

måste följa restriktioner från myndigheterna i förhållande till Covid-19 var jag tvungen att 

bortse från denna tankegång (Folkhälsomyndigheten, 2020). Jag anser, som innan nämnt, att 

jag uppfyller mitt syfte med studien genom att använda semistrukturerade intervjuer. Detta 

även om kompletterande metoder hade kunnat bidra med mer fyllnad.  

 

3.6 Pilotstudie 

Innan jag utförde intervjuerna med respondenterna, som utgjort materialet till denna studie, 

kontaktades en testperson som fick vara med på en pilotstudie. Denna studie utfördes för att 

testa min intervjuguide och för att se om de frågor jag ställde gav svar på det jag vill 

undersöka. Pilotstudien bestod av en semistrukturerad intervju och testades på en person som 

varit en aktiv hockeyspelare i flera år. I denna pilotstudie insåg jag att frågorna jag hade var 

relevanta men att jag möjligen hade placerat dem i lite fel ordning (Bryman, 2018). Jag 

började med frågor som var känsligare istället för att mjuka upp respondenten innan, något 

som jag ändrade om till den slutgiltiga intervjuguiden. Jag utlovade respondenten anonymitet 

och jag var inför pilotstudien påläst av etiska överväganden enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer (2002). Jag anonymiserade därför personen i det transkriberade materialet, 

men då jag valde att inte ta med det i denna studie är det numera raderat och borttaget. 

Anledningen till att testpersonens intervju inte är med i denna studie grundar jag i att hon inte 

tillhörde den förening som de andra damerna är en del utav. Då studien är en fallstudie skulle 

det gå emot syftet att väva in resultat från en respondent som inte hör till den studerade 

föreningen.  

 

3.7 Etiska överväganden 

För att få svar på det som studien undersöker och för att minimera risken att information från 

respondenterna ska undanhållas har jag valt att se till etiska principer som är viktiga inom 
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forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenten som intervjuades i pilotundersökningen 

utlovades, likt de andra som intervjuats, full anonymitet. Därför kommer transkriberingen av 

intervjuerna att behandlas varsamt och alla möjligheter till att kunna identifiera personen 

kommer att likvideras (Vetenskapsrådet, 2002). För att anonymisera materialet, från att 

respondenterna ska kunna kännas igen, är det transkriberade materialet omskrivet för att 

utesluta respondenternas namn och ersatta med respondent 1, 2, 3, 4 och 5. Klubben som 

dessa personer tillhör benämnas med ”Laget” och andra klubbar som benämns bokstaveras 

med exempelvis ”X” och ”Y”. ”Laget” handlar därmed om den nuvarande föreningen som jag 

har tittat på och där respondenterna är aktiva. Men då respondenternas historia och vart de har 

spelat kan koppla dem till vem det är så utesluter jag också dessa namn. För att 

transkriberingen ska vara enkel att följa är det som jag säger benämnt med ett ”J” och det som 

respondenten säger med ett ”R”, samt respektive siffra för den intervju som det var, så 

exempelvis ”R4” för respondent fyra.  

 

Andra etiska överväganden som gjorts är exempelvis i förhållande till samtyckeskravet och 

informationskravet. Innan intervjun informerade jag respondenten om varför jag gör denna 

studie och vad hennes roll i denna studie är. Jag frågade innan intervjun om det var okej att 

jag spelade in samtalet med avseende för transkribering. Jag tydliggjorde att ljudfilen skulle 

raderas när transkriberingen var klar. Även sett till nyttjandekravet tydliggjorde jag att 

respondenten är den enda, förutom jag själv och lärare/ elever, som får ta del av materialet 

innan det publiceras offentligt (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.0 Resultat och analys 

I stycket nedan redovisas respondenternas svar från intervjuerna kopplat till nyinstitutionell 

teori. Resultatet kommer att analyseras mot Svenska Ishockeyförbundets mål och direktiv 

samt tidigare forskning. Anledningen till att jag väver samman dessa delar och inte skriver 

dem separat beror på att de är sammankopplade. Jag har grundat mina intervjuer utifrån 

Svenska Ishockeyförbundets mål och direktiv samt utgått från nyinstitutionell teori för att 

pröva teorin och se om den kan förklara detta fenomen. Alla delar hör ihop och därmed 

kommer dem att redovisas och analyseras likaså.  

 

Syftet med denna del är att presentera resultaten och därtill redogöra om teoribildningen kan 

förklara resultatet eller om andra faktorer har en påverkan. För att tydligt koppla resultaten till 

Svenska Ishockeyförbundets mål och vald teori finns en tydlig uppdelning utifrån mina 

teman; isomorfism, rationaliserade myter, isärkoppling och legitimitet. Anledningen till att 

resultatet presenteras på detta sätt grundar jag i teorin där de centrala begreppen isomorfism, 

rationaliserade myter, isärkoppling leder samman till begreppet legitimitet och därför 

presenteras denna del sist.  

 

4.1 Isomorfism 

För att tydligt redovisa vad i materialet som jag anser förhåller sig till respektive isomorfism; 

mimetisk, tvingande och normativ, kommer jag att presentera dessa under egna rubriker. 

Under dessa rubriker presenteras utdrag från respondenternas intervjusvar och en förklaring 

hur jag kopplar dem teoretiskt. 

 

4.1.1 Mimetisk isomorfism 

Ett av de vanligare tillvägagångssätten för organisationer, i arbetet med att upprätthålla 

legitimitet gentemot omvärlden, är att i föränderliga situationer imitera och efterlikna andra 

(DiMaggio & Powell, 1983). Denna studie är avgränsad och har därför inte studerat liknande 

organisationer som exempelvis Svenska Fotbollsförbundet, men sett till teorin och dess 

centrala begrepp anser jag att det kan appliceras på denna studie. Svenska Ishockeyförbundet 

agerar huvudorgan och kan ses som organisationen, och där alla föreningar går att se som 

olika institutioner inom den. En viktig del att beakta i förhållande till detta är att dam- och 

herrverksamheten i många avseenden är olika och skilda. Därmed anser jag att begreppet 

mimetisk isomorfism går att använda i förhållande till hur Svenska Ishockeyförbundet har valt 
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att härma arbetet som utförs för herrar till arbetet som de utför med damerna. En del som 

Svenska Ishockeyförbundet tog upp i Damtemautredningen (2010) var exempelvis att 

fokusera på talangutveckling och vi kan också läsa hur utvecklingen av hockeygymnasium 

stått i fokus, vilket blir liknelsen till mimetisk isomorfism. I intervjun valde jag därför att se 

på hur damer ser på denna del och hur de upplever det.  

 

”Jag tycker det är jätteviktigt att det finns tjejgymnasium också, det är där nånstans det är 

grunden för klubbars framtid där man satsar på sina unga spelare och framtid för annars är 

det ju många som flyttar, som jag gjorde för att kunna kombinera skola och hockey. Det är ju 

en nackdel för klubbar att inte ha ett gymnasium för då förlorar det ju många unga” 

(Respondent 1, 2020). 

 

”Ja, jag tycker att det är superbra och jag tror att det kommer att öppna fler och fler och jag 

tycker att det är jättebra och jag rekommenderar att gå den vägen” (Respondent 2, 2020). 

 

”Ja, jag gick på gymnasium i staden Z och då när jag skulle börja så startade de faktiskt upp 

ett hockeygymnasium för tjejer, det fanns ju redan för killar men då startade de en tjejgrupp 

också … så ja de va ju bra liksom” (Respondent 3, 2020) 

 

”Det är bra att det finns möjligheter så tjejer kan satsa på sin idrott och det kommer ju att 

komma med tiden fler val … ah det är ju bra att det finns just nu men det skulle underlätta 

väldigt mycket om det skulle finnas fler alternativ” (Respondent 4, 2020). 

 

”Absolut, jag tycker hockeygymnasium är en riktigt bra förutsättning för att få extra timmar 

på isen och utvecklas” (Respondent 5, 2020). 

 

Av respondenternas svar går det att utläsa en positiv syn i förhållande till förändringen som 

Svenska Ishockeyförbundet har åstadkommit. Teoretisk är detta ett tydligt exempel på hur 

imitering av väl fungerande verksamheter fungerar (DiMaggio & Powell, 1983). SIF har tagit 

tillvägagångssättet för killar och implementerat det för damerna för att utåt sätt ses som 

framgångsrika i den mening att de gör rätt med att ge damerna samma möjlighet (DiMaggio 

& Powell, 1983). Utifrån teorin handlar mimetisk isomorfism om att organisationer inom 

samma fält härmar varandra. I det här fallet kan detta fenomen likställas med att 

verksamheten för killar går att se som en organisation och damverksamheten som en annan, 
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men att de båda går under Svenska Ishockeyförbundet. Teoretisk är detta möjligen inte en 

fullständig mimetisk isomorfism, men utifrån min tolkning och teoriprövning anser jag att den 

kan beskriva tillvägagångssättet (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Ett annat mål var att få damerna att synas på TV samt att slå samman Stålbucklan, damernas 

motsvarighet till TV-pucken, med herrarnas TV-pucken. Jag valde därmed att lyfta frågan hos 

respondenterna och se hur deras inställning var till sammanslagningen vilket jag kopplar an 

teoretiskt till mimetisk isomorfism.  

 

”Det tycker jag är jättejättebra, det är ett stort steg framåt. Jag spelade själv stålbucklan så 

frågade folk, när jag skulle vara borta, aah stålbucklan vad är det för något? Då fick jag 

alltid säga att det är samma som TV-pucken fast för tjejer, men ah nu är det ju samma å så 

säger mana att man spelar TV-pucken och då säger ju alla bara ah shit va coolt. Men så har 

det ju varit från början men att ingen har vetat om det” (Respondent 4, 2020). 

 

”Jag tycker att det bara är positivt, just för att det, då kan man ta nytta av varandra, för 

killarna har det alltid varit stort och väldigt media eeh, ja visats på TV och det är ju positivt 

att det slagits ihop och att man gör något tillsammans och att man på så sätt lyfter varandra 

liksom, för det är ju det, det handlar om det är ju en sport och bra att vi samarbetar” 

(Respondent 2, 2020). 

 

”Det tycker jag är bra, förut var det ju TV-pucken och Stålbucklan och då tror jag inte att 

tjejerna har fått lika mycket uppmärksamhet, men nu när allt är under samma tak så har 

tjejer… vad man ska säga har blivit större också och synlig eftersom det går på tv och sådär. 

Det har blivit mer gemenskap nu, förut var det större skillnad på det. Så att ah det är bra.” 

(Respondent 1, 2020) 

 

”Det tycker jag att de har gjort perfekt nu med TV-pucken, att det heter samma sak. Vi ska 

inte göra någon skillnad, är du intresserad ska du kunna ta reda på det ändå eller alltså det 

spelar ingen roll vem det är. Står det TV-pucken och “åh fan jag vill se”, inte det här att sen 

slå på och så inse “amen vad fasen, det är damspelare, det skulle de varit tydliga med och 

blabla bla”” (Respondent 3, 2020). 
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Ovan beskrivs en positiv inställning till sammanslagningen av TV-pucken, något som också 

kan kopplas till mimetisk isomorfism och ett lyckat tillvägagångssätt för att upprätthålla 

legitimiteten gentemot damerna (DiMaggio & Powell, 1983). Här har förbundet, likt arbetet 

med ishockeygymnasium, tagit idéer och framgångsrika planer för herrarna och 

implementerat dem hos damerna, vilket är ett bra sätt för SIF att upprätthålla legitimiteten 

(Nee, 2005). 

 

Ytterligare resultat som kopplar an till mimetisk isomorfism är något som två respondenter 

benämner. De beskriver i intervjun hur de vid vistelse utomlands märkt stora skillnader i 

förutsättningarna för damer i förhållande till hur det ser ut här i Sverige. Respondenterna 

citeras nedan. 

 

”I USA i college hockeyn som är betydligt mer professionell” (Respondent 5, 2020). 

 

”Vi delade samma fystränare som herrarna, vi hade även en sjukgymnast som jobbade med 

oss och åh alltid fanns tillgänglig och sen då huvudtränare och assisterande tränare som är 

heltidsanställda för att göra just det, det är ju absolut inget som vi ser i Sverige just nu” 

(Respondent 5, 2020). 

 

”Alltså det omklädningsrum vi hade, eller alltså själva anläggningen som vi var på i o för sig 

relativt nybyggd, det var som ett NHL omklädningsrum, med allt som tillhör det, med gym och 

med fysioterapeutanläggning så att vi kan få hjälp med vad som helst, känner du av någonting 

så går man direkt dit så får man hjälp direkt” (Respondent 3, 2020). 

 

Kopplat till mimetisk isomorfism är detta perspektiv något som i stor mån möjligen borde 

utföras och efterliknas. Då detta är en fallstudie har jag enbart sett till damer som är aktiva 

inom en förening och kan därmed inte veta huruvida andra föreningar lever upp till den 

standard som finns i USA. Å andra sidan bör resonemanget kring hur USA sköter sin 

verksamhet återspeglas hos Svenska Ishockeyförbundet. För SIF hade en möjlig förbättring 

för ett mer kvinnofrämjande arbete kunnat vara att imitera och härma processen som finns i 

USA. Sett till Teorins förklaring så fungerar mimetisk isomorfism då organisationer verkar 

inom en osäker miljö och därmed efterliknar andra för att nå framgång vilket i sin tur ökar 

legitimiteten (DiMaggio & Powell, 1983). I denna mening kan situationen som råder spegla 

att Svenska Ishockeyförbundet lever i en osäker miljö där ett arbete likt det som finns i USA 
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skulle kunna vara en lösning för att återskapa, eller förstärka legitimiteten. Det är dock inget 

som säger att denna liknelse inte diskuterats inom förbundet, men att ha detta i åtanke skulle 

kunna vara ett steg i rätt riktning.  

 

4.1.2 Tvingande isomorfism 

Förutom mimetisk isomorfism har resultatet indikerat på intressanta aspekter som går att 

koppla till tvingande isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism handlar 

om lagar och regler vilket organisationer måste, i form av lagar, och bör, i form av regler, 

följa och efterleva (DiMaggio & Powell, 1983). Sett till tidigare forskning kopplat till en av 

CIF:s rapporter, där diskussionen kring lika rättigheter oavsett kön, för att utöva sin idrott, 

belyser viktiga resultat som bör beaktas. För Svenska Ishockeyförbundet handlar 

Damtemautredningen (2010) om att främja damishockeyn och en intressant aspekt är hur de 

tio år efter införandet av åtgärdsplanen får en motstridig responsen från respondenterna. Till 

detta blir det än mer påtagligt i den mån att det samtidigt är ord som staten fört fram och 

något som CIF ständigt jobbar mot. Fördelning av statliga pengar som kommer till 

organisationen ska fördelas lika men utifrån respondenternas svar indikerar resultatet på 

motsatsen och med citaten nedan drar jag kopplingar till tvingande isomorfism.  

 

”Ja det har varit väldigt olika måste jag säga. Som i USA i College, så har man på 

universitetet kommit fram till i alla fall att equality, vad det nu är för någonting, att det ska 

delas lika mellan damer och herrar. Så att den budget herrarna har ska även damerna ha i 

sporten osv, så man rör sig med exakt samma pengar, så är det ju verkligen inte här” 

(Respondent 3, 2020). 

 

”Det handlar framförallt om resurser, löner och sånt finansiellt stöd till tränare, kompetens i 

tränarstaben och åh, teknisk utrustning, videoutrustning för statistik eh och eh, personal 

runtomkring, fysioterapeut, fystränare åh rehabilitering etc. etc., som skiljer sig åt mellan oss 

och killarna” (Respondent 5, 2020). 

 

”Det finns inte alls samma förutsättningar som herrarna har, herrarna har ofta mer resurser 

när det kommer till sjukvård och saker som, eeh, försäkring till exempel, vi kvinnor har ju 

ingenting och eeh…” (Respondent 4, 2020). 
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Av citaten ovan presenteras en tydlig bild över den rådande situationen och resultatet utifrån 

tvingande isomorfism är att det inte efterlevs i den mening som det bör göra. Då detta inte är 

lagstiftat är det inget som tvingar SIF att förändra verksamheten. Däremot är det något som 

CIF strävar efter och något som regering samtidigt belyst, vilket tyder på att det bör efterlevas 

(DiMaggio & Powell, 1983). Utåt sett kan omgivningen och regeringen inte veta huruvida 

organisationen efterlever kraven men med grund av CIF:s rapport och resultaten från mina 

intervjuer så finns det en uppenbar brist, i förhållande till tvingande isomorfism, i att kraven 

inte efterlevs av Svenska Ishockeyförbundet. Hypotetiskt är denna aspekt förmodligen inget 

som Svenska Ishockeyförbundet reflekterat kring men för personerna inom organisation 

innebär det snarare att det finns en legitimitetsbrist (DiMaggio & Powell, 1983). Utifrån 

tvingande isomorfism kan resultatet från respondenterna belysa en brist i organisationens sätt 

att upprätthålla legitimiteten. Hade pengarna fördelas på rätt sätt utifrån direktiven som 

regeringen lagt fram hade förtroendet för dem förmodligen varit annorlunda och de hade inte 

tappat sin legitimitet gentemot damerna. Till detta perspektiv kan även Castells (2000) 

resonemang kring legitimitetskris kopplas till sammanhanget. I hans mening blir det en kris i 

legitimiteten hos allmänheten men jag vill snarare påstå att krisen i detta sammanhang landar 

inom organisationen hos de aktiva damishockeyspelarna.  

 

4.1.3 Normativ isomorfism 

Den tredje delen inom isomorfism handlar om normativ isomorfism, ett begrepp som för 

denna studie varit aningen mer komplicerat att utläsa. Begreppet syftar till att olika fält skapas 

genom sociala processer där människor inom samma bransch, med liknande utbildning, 

tenderar att tänka lika och anställa personer som liknar dem (DiMaggio & Powell, 1983). För 

denna studie blir den teoretiska förklaring aningen diffus i förhållande till materialet. Då jag 

vill pröva teorin har jag utifrån mina tankar kring den valt att se det på ett annorlunda sätt. Att 

sociala processer skapar fält inom samma bransch kopplar jag till damverksamheten och alla 

aktiva damishockeyspelare inom den. Med utbildning kopplar jag att de alla har haft samma 

utbildning, då alla respondenter gått hockeygymnasium och varit med under utvecklingen av 

damishockeyn. I och med detta tenderar de att tänka lika, och då kring frågorna gällande deras 

rättigheter och hur de ställs gentemot herrarna. Sett till hur de anställer personer som tänker 

som dem så ser jag det som att nya damer som börjar utöva sporten, införlivas i det normativa 

tankesättet från start. 
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För att klara av att betala sin hyra och mat och grejer och sen att utöva en elitsatsning utöver 

det är väldigt påfrestande, det krävs extrem planering och att man måste tacka nej till väldigt 

många saker, eeh, sociala saker” (Respondent 3, 2020). 

 

”Det ska finnas förutsättningar för att man ska, om det är så att man inte kan leva på att bara 

spela ishockey som damspelare så bör det ju finnas möjlighet för att studera eller jobba för 

att spela samtidigt och systemet måste ju bygga kring det för att behålla så många spelare 

som möjligt och ha så bra kompetens som möjligt” (Respondent 5, 2020). 

 

”Oj det är svårt att säga men allt från förutsättningar till aah dom kan ju ha det som 

heltidsjobb och det är ju få tjejer som kan ha det till exempel … Det känns som att dom har 

bättre förutsättningar för att lyckas än vad vi har” (Respondent 1, 2020). 

 

Utifrån citaten upplever jag att det finns en rådande norm kring hur alla respondenter har 

svarat om deras ställning inom organisationen. Citaten påvisar en kritisk syn och jag upplever 

respondenternas svar som samlade och att de alla har samordnade tillvägagångssätt för att 

utföra sin karriär (DiMaggio & Powell, 1983). Normativ isomorfism i detta sammanhang 

visar på att respondenternas tankegångar är liknande och att det finns en norm att ha en kritisk 

syn. Det är inget som säger att respondenternas syn är felaktig. Å andra sidan inget som talar 

för att SIF inte arbetar med att försöka vända denna negativa trend till något positivt. En 

intressant aspekt i frågan är hur jag under intervjuerna fick känslan av att normen möjligen 

skulle kunna förändras om intresset för förändring även förflyttades och inte enbart låg hos 

damerna.  

 

”Ja jag tror att det skulle göra stor skillnad om killar tog upp frågan. Det känns som att när 

vi tjejer försöker försvara våra rättigheter nu låter det jättedramatiskt, aah ska ni klaga igen 

åh herregud det här tar aldrig slut, men när en kille gör det blir det som att han backas upp 

på något sätt” (Respondent 4, 2020). 

 

Det intressanta i detta citat är att det egentligen bör vara en norm som avspeglar hela 

ishockeysverige. Att alla bör sträva efter att främja lika rättigheter i den mening, då alla 

ishockeyspelare, oavsett kön, bör samordna tillvägagångssätt för att utföra sitt yrke/ idrott 

(DiMaggio & Powell, 1983). Av respondenterna är detta ett genomgående resonemang och de 

menar på att det också är något som börjar ta fart när herrar själva lyfter frågan.  
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”Självklart är det ju ett steg framåt när de tar initiativ också, för det visar ju att hockey ska 

vara genusneutral, alltså vill du spela hockey, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån så 

ska du fortfarande få chansen att spela hockey” (Respondent 3, 2020). 

 

4.2 Rationaliserade myter 

Detta begrepp beskriver teoretiskt hur organisationer arbetar genom att ta till sig 

rationaliserade myter för att upprätthålla legitimitet. En konsekvens av detta blir att 

organisationen uppmärksammar kraven och de svarar på synen om hur en organisation bör 

gestalta sig (Meyer & Rowan, 1977). Frågan kring ledningen och att ha fler damer i 

tränarroller och ledande positioner är något som beskrivs i Damtemautredningen (2010). 

Synen på att fördela poster mellan könen är något som institutionaliserats i samhället och kan 

i viss mån diskuteras i förhållande till kvotering, men också allmänt för att skapa ett mer 

jämställt samhälle. Jag upplever att Svenska Ishockeyförbundet vill efterleva denna myt. Sett 

till tidigare forskningen som CIF lyft fram har Svenska Ishockeyförbundet haft en tydlig 

minoritet av kvinnor i ledande positioner, trots att det var en punkt som togs fram under 

damtemautredningen (2010). Det har med åren framgått att könsfördelningen ska jämnas ut 

vilket framgår tydligt av CIF:s rapporter och sett till teorin så kan det, i detta fall, ses som en 

rationaliserad myt (Meyer & Rowan, 1977). Jag upplever att myten blivit institutionaliserad 

och att Svenska Ishockeyförbundet tagit denna punkt för givet. De vill arbeta för ett 

kvinnofrämjande, både för ishockeyspelarna men också för de ledande positionerna. De tar 

därmed till sig den rationaliserade myten, och förtydligar i åtgärdsplanen hur de arbetar för att 

upprätthålla den i verksamheten (Meyer & Rowan, 1977). Sett till hur respondenterna ser på 

tränarsidan så har SIF till viss del lyckats med att både formalisera och på ett rationellt sätt 

upprätthålla den i verksamheten hos ”Laget” som studerats. 

 

Jag är eeh, nöjd med tränaren vi har idag han har mycket kompetens och varit länge inom 

damhockeyn … Vissa har såklart varit sämre men det finns ju alltid sånt, men annars har inte 

jag tänkt på det så mycket, jag tycker att dom tränare jag haft har varit professionella och 

verkligen engagerade och vill vara där och gör mycket för oss spelare” (Respondent 2, 

2020). 
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”Jo men jag upplever att, speciellt den jag har nu, jag tycker han är jättebra och har mycket 

kunskap och sådär och han visar respekt för oss spelare och att vissa har mycket i skolan och 

jobb och måste prioritera det och sådana saker så han har verkligen förståelse för oss och vill 

bara vårt bästa så han tycker jag har varit jättebra i det här” (Respondent 1, 2020). 

 

”Ja det är en stor utveckling från när jag kom upp till damishockeyn från där jag är idag. Det 

är många tränare som fortfarande är kvar och vill göra skillnad och brinner för sporten” 

(Respondent 5, 2020). 

 

”Eh, det är väldigt blandat och olika nu också. Jag har haft många bra tränare sen har jag 

haft några som inte varit bra tränare också, eh men så jag tror att det beror lite på vem som 

man är som person. Alla är ju inte rätt för alla jobb” (Respondent 3, 2020). 

 

Citaten visar att det finns kopplingar till att sociala företeelser upprätthålls i verksamheten, 

vilket Meyer och Rowan (1977) belyser som en del i teorin, men då studien enbart haft fokus 

på en förening blir det svårt att veta hur det ser ut hos andra. Citaten påvisar att tidigare 

upplevelser indikerar på att det är spritt, vilket också leder in till en mer kritisk syn kopplat till 

att myten blivit så pass institutionaliserad att SIF möjligen tar det för givet.  

 

”Nää jag skulle inte säga att det finns så mycket kvinnliga tränare, i så fall lagledare, men 

jag tycker ju att vi i damlaget tar hand om oss själva ganska mycket och så aah. Nej men det 

är mest manliga ledare om man säger så” (Respondent 4, 2020). 

 

”Just för att det är mansdominerade och alla styrelser, sen blir det bättre där då fler och fler 

kvinnor blir representerade, men de flesta är ju liksom styrda av män … därför behövs det en 

ny generation som jobbar och kan ta de här besluten, försöka få upp ögonen på det” 

(Respondent 3, 2020). 

 

”Jag tror inte heller på att enbart kvotera in för, för att göra det. Om det ska vara kvinnor 

som kommer in i roller högre upp ska det vara kvalificerade för sporten och sen om att det 

inte bara för att det ska synas 50/50 på pappret för jag tror att om vi får in istället rätt 

kompetens så kommer vi se en större skillnad” (Respondent 5, 2020). 
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I detta fall vill jag dra slutsatsen att SIF anpassat sig till den rationaliserade myten kring lika 

fördelning av kön i ledande positioner och att få mer damer att verka som tränare och ledare. 

Tankar enligt Meyer och Rowan (1977) är att det ska generera legitimitet om omgivningen 

och aktörerna på fältet upplever att det efterlevs. I detta sammanhang vill jag påtala att 

resultatet däremot visar på att det inte efterlevs i den utsträckning som det bör och det finns 

brist i legitimiteten gentemot Svenska Ishockeyförbundet.  

 

I frågan om damernas upplevelser kring deras rättigheter kan ytterligare koppling dras till 

rationaliserade myter (Meyer & Rowan, 1977). För Svenska Ishockeyförbundet handlar 

Damtemautredningen (2010) om att främja damishockeyn och en intressant aspekt är hur SIF, 

tio år efter införandet av åtgärdsplanen, arbetar med det som beslutats i åtgärdsplanen. Till 

detta blir det än mer väsentligt att diskutera resursfördelning med ord som regeringen fört 

fram och något som CIF ständigt jobbar för. Jag kopplade en liknande del tidigare i inslaget 

om tvingande isomorfism, men detta bör också belysas i denna del. Sett till Meyer och Rowan 

(1977) får jag uppfattningen om lika resursfördelning och arbete mot jämställdhet blivit så 

pass institutionaliserat hos Svenska Ishockeyförbundet att det inte är något som reflekteras 

över. Av den tidigare forskningen som presenterats är resursfördelningen en punkt som 

kritiskt diskuterats, men som för en utomstående och ovetande intressent möjligen inte 

reflekterat kring. Staten bidrar med idrottsliga stöd och organisationer har i uppgift att fördela 

denna förmån inom organisation och ut i föreningarna. Detta ska fördelas lika även om det 

enligt CIF:s rapport i stor utstickning inte gör det. Det statliga bidraget är till för att främja 

jämställdhet och lika förutsättningar oavsett kön. Det återspeglas i SIF:s formella struktur att 

det ska föras ett arbete för kvinnofrämjande verksamhet, men hur väl detta görs är å andra 

sidan inte lika lätt att utläsa.  

 

”Killar har bättre förutsättningar än vad vi flickor har för att dom får, amen dom får 

exempelvis bättre träningsmöjligheter, bättre tränare alltidning runt om” (Respondent 5, 

2020). 

 

”Nää men allt från, eeh nej men att dom inte prioriterat damerna alls i stort sett, dom har fått 

restprodukter, allting.” (Respondent 1, 2020) 
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”Men den delen har blivit mycket bättre, men det har verkligen gått framåt. Även där jag gick 

i gymnasiet tyckte jag att det har, det gick mycket framåt bara under den tiden jag var där. Att 

man prioriterade bättre där” (Respondent 2, 2020) 

 

”Eeh, jaa. Vad ska jag säga. Asså under alla dessa år känner jag att vi har haft det ganska 

bra, det är egentligen på senare år att det har blivit, börjat småslarvats lite granna eller så är 

det att man har fått mer erfarenhet och insätt att vi ska ha det bättre eller såhär … det inte 

finns någon försäkring om det skiter sig någonstans, eller när man har varit på turneringarna 

hur USA och Kanada har ny kittad med alla sorters kläder men själv går man runt med 

samma t-shirt flera dagar … då man känner sig lite underlägsen” (Respondent 3, 2020). 

 

 

Teorin menar att rationaliserade myter handlar om att urskilja sociala företeelser och 

upprätthålla dem i verksamheten, men att det å andra sidan också blivit så institutionaliserade 

så att de tas för givet (Meyer & Rowan, 1977). Det kan enligt mig utläsas när jag ställer SIF:s 

ord mot vad respondenterna säger. I citaten ovan finns en tudelad bild av att killar å ena sidan 

prioriteras mer på många plan, men att det å andra sidan samtidigt blivit bättre och att 

damerna får mer utrymme. Detta redovisas nedan.  

 

”Aaah, ja men vi i ”Laget” har ändå bra istider men jag vet att andra klubbar… aah 

seniorlag som har seniorlag som går före dom och sådär så att det är ju på så sätt att man 

prioriterar herrarna före men jag tror att det har blivit betydligt mycket bättre men att det 

kan förbättras” (Respondent 1, 2020). 

 

”Killar prioriteras högre, men nu har det förändrats, nu är vi i ”Laget” prioriterade under 

J20 i alla fall, när det kommer till istider. Men nu har det ju förändrats mer liksom. Nu idag 

kan man ju se på istider och våra träningsmöjligheter så är det ganska jämnt” (Respondent 

2, 2020). 

 

”Vi får bra träningstider osv, bra liksom, bra allting. Det som skulle fattas är väl kanske det 

här med att sjukvårdspersonal, vi har haft hjälp i år med två fysioterapeutstudenter som 

skulle ta examen nu snart då” (Respondent 3, 2020). 

 



 39 

Sett till resursfördelningen finns det en tudelad bild och det framgår både positiva och 

negativa delar utifrån respondenternas svar i förhållande till förändringsarbetet. Myten som 

Svenska Ishockeyförbundet institutionaliserat besvaras i viss mån med att arbetet gör 

verksamheten mer effektiv (Meyer & Rowan, 1977). Resultaten visar på att det inte är där det 

bör vara och att legitimiteten som SIF strävar efter inte är hundraprocentig. Sett till hur istider 

fördelas så menar respondenterna att det är bra och att det blivit bättre med åren.  

 

4.3 Isärkoppling  

Begreppet isärkoppling är vid en första anblick inte helt enkel att särskilja från rationaliserade 

myter. Dessa begrepp är tätt sammankopplade inom teorin och kan ses som förklaringar av 

varandra. De rationaliserade myterna som beskrivs ovan kan ses som förklaringen till vad 

Svenska Ishockeyförbundet åtagit sig i förhållande till omgivningen för att försöka 

upprätthålla legitimitet. Isärkoppling å andra sidan blir ett svar mot de rationaliserade myterna 

i den utsträckning då Svenska Ishockeyförbundet inser/ upplever att de inte kan efterleva dem. 

Isärkoppling kan ses som en strategi och handlar därmed om hur Svenska Ishockeyförbundet 

väljer att koppla isär verksamheten i förhoppning om att lyckas efterleva myterna och 

upprätthålla legitimitet.  

 

I stor utsträckning upplever jag att resultatet från min studie, gällande förtroendet till Svenska 

Ishockeyförbundet, påminner om resultatet från Eriksson-Zetterquist (2005) studie kopplat till 

förändringsarbetet i förhållande till en jämställdhetsplan. Det upplevs som att Svenska 

Ishockeyförbundet utformade Damtemautredningen (2010) för att det absolut var nödvändigt 

men att det samtidigt var något som låg i tiden. Det upplevs som att modet om man ser till det 

senaste decenniet, har varit att fokusera på damidrotten och som de själva beskrev det så hade 

utvecklingen stagnerat. Däremot får jag liknande bild och resultat kopplat till Eriksson-

Zetterquist (2005), att Svenska Ishockeyförbundet tog sig an något de nästintill viste att de 

inte skulle klara av. Sett till isärkoppling så upplever jag att teorin kan förklara denna 

företeelse likt Eriksson-Zetterquist (2005) studie. Resultatet från respondenterna i denna fråga 

besvarar liknelsen mellan mitt resultat och Eriksson-Zetterquist (2005) diskussion kring 

hennes resultat.  

 

”Målet är det här och det här – men det händer liksom ingenting på vägen förutom när det är 

vi själva som tar initiativ…” (Respondent 4, 2020). 
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”Det är något som man bör satsa på så det e bättre. Men såklart har man ju fått höra lite 

saker, eller aah. Hur dom agerar att de säger saker och så blir det inte så. Ett slags 

bemötande som man tar negativt såklart, utifrån hur de agerar liksom. man pratar mycket och 

det ska se bra ut men sen händer det liksom inget” (Respondent 2, 2020). 

 

”De behöver få en bättre insikt i vår situation och vet hur det faktiskt ser ut. Hur deras beslut 

faktiskt efterlevs eller utspelar sig. Det är där det har blivit slött och så är det i många 

föreningar … Det känns som viskleken, skicka vidare, skicka vidare och sen när det når 

toppen är det något helt annat” (Respondent 3, 2020). 

 

I många avseenden visar resultatet från intervjuerna att prioriteringar hamnar fel och att saker 

som påstås göras, inte får den utdelning som förväntats. I förhållande till isärkoppling som 

Meyer och Rowan (1977) beskriver så finns det en diskrepans mellan det som sker i det 

formella och vad som syns i det ceremoniella inom Svenska Ishockeyförbundet. Även synen 

som Brunsson (1993) lägger fram i sin beskrivning som kan kopplas till isärkoppling, råder 

det här en tydlig skillnad i vad som sägs och vad som utförs i praktiken. I stora drag upplever 

jag att Svenska Ishockeyförbundet valt att separera damishockeyn från herrishockeyn. Dessa 

delar isärkopplas för att likt Eriksson-Zetterquist (2005) kunna upprätthålla legitimitet. Utåt 

sett vill förbundet synas och påvisa att de gör ett aktivt arbete för att främja damishockeyn. 

Men i praktiken, utifrån respondenter som intervjuats, blir responsen inte lika ljus som SIF 

vill att den ska framstå. Enligt respondenterna själva är det i stort sätt upp till dem om 

förändringar ska ske.  

 

”Man får ta initiativ, som det där med strejken. Aah och efter det har det ju uppmärksammats 

och så ska det ju inte behöva vara. Att alla i landslaget vägrar spela liksom. så efter det har 

det väl hänt lite granna men överlag så märker jag inte av dem alls faktiskt. Så jag tycker inte 

gjort något bra jobb” (Respondent 4, 2020). 

 

”Det känns som att prioriteringarna hamnar snett ibland” (Respondent 3, 2020). 

 

”Det som vi ser som spelare är de som visar upp sig och trendig i det man frågar om men att 

slutresultatet kanske inte riktigt blir som man väntat sig” (Respondent 5, 2020). 
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Begreppet isärkoppling kan ovan appliceras och förklaras i den mån att det råder en skillnad i 

hur SIF anser att de arbetar för kvinnofrämjande ishockey och hur damerna upplever att det 

utspelar sig (Meyer & Rowan, 1977). Begreppet isärkoppling vill jag också sätta i förhållande 

till en annan del från Damtemautredningen (2010). Där beskriver de hur hemsidan för svensk 

ishockey, Swehockey, ska separeras med tydliga flikar för att hitta till damernas hemsida. 

Detta är något som skett och jag upplever, som innan nämnt, att det finns en tydlig 

isärkoppling mellan verksamheterna i förhållande till kön, vilket sedan Damtemautredningen 

(2010) fått olika utgångar (Weick, 1976). Från början ville man hålla dem båda avskilda från 

varandra, men av resultatet från delarna ovan går det att se hur SIF i den formella strukturen 

skapat förutsättningar för likhet i form av TV-pucken och ishockeygymnasium. Det råder i 

denna mening en diskrepans kring hur Svenska Ishockeyförbundet egentligen vill göra. Från 

resultatet av intervjuerna kan det också utläsas att uppdelningen som gjorts och att koppla isär 

verksamheterna kanske egentligen inte varit rätt beslut att ta.  

 

”Då när man slagit ihop TV-pucken och kallar det samma sak, istället för att alltid skilja på 

damer och herrar, såsom i ”Laget”. Där kallar man herrarna för bara ”Laget”, i sociala 

medier osv, och ska man kolla på damsidan så ska det finnas med DAM, vi heter ”Laget” 

damhockey eller ”Laget” hockey dam, eller ”Laget” fotboll Dam, det är ju samma för alla, 

förening Y Dam, det heter ju inte förening Y herr. Bara för att du är herr så heter det inte 

herr efteråt, men när du är dam ska du ha Dam för att man verkligen ska särskilja det” 

(Respondent 3, 2020). 

 

”Vi har så extremt mycket att lära från herridrotten och killarna så jag tror att all den 

möjlighet som vi kan få med att spela med dem är positiv” (Respondent 5, 2020). 

 

Enligt SIF har kanske en uppdelning mellan dessa verksamheter från början ansetts varit 

positiv och mest effektiv för att främja arbetet med damishockeyn (Meyer & Rowan, 1977). 

Av resultaten vill jag påtala att detta inte är fallet utifrån respondenterna. De menar snarare att 

herrar och damer, trots deras olika förutsättningar och nivå, mår bättre av att sammanstrålas 

och verka som en enhet istället för två. Jag får uppfattningen om att det inte bör göras en 

jämförelse mellan könen, men det betyder inte att de ska separeras från varandra.  

 

”Där jag är nu är det absolut inget samarbete med herrarna och det är inte positivt. Vi är ju 

på helt olika arenor och det känns liksom inte som att man tar vara på varandra vilket man 
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egentligen kan göra. Där jag spelade i gymnasiet var sammanhållningen bättre, man kollade 

på varandras matcher och stöttade varandra” (Respondent 2, 2020). 

 

”Jo men jag tycker ändå att det är positivt för det mesta, killar kör mer individuell teknik och 

sådana saker, mer generellt än vad tjejer gör så det har betytt väldigt mycket för mig och 

även uppleva det mer fysiska spelet, man är mer beredd nu i damhockeyn liksom” 

(Respondent 1, 2020). 

 

”Killar är rakare och tuffare eller vad man ska säga så man får hänga i och jobba likadant, 

ta plats osv, för att hävda sig. Det var en tuffhet som man kanske inte skulle få i damhockey i 

början” (Respondent 3, 2020). 

 

Utifrån begreppet isärkoppling indikerar resultaten på att det finns delar i arbetet som Svenska 

Ishockeyförbundet utför som kan kopplas till det. Hela denna del av analysen visar att det 

finns skillnad i hur saker anses göras och vad som porträtteras i verkligheten (Weick, 1976). 

En intressant aspekt är att jag upplever att SIF kopplat isär verksamheten för damer och herrar 

med anledning att de vill förmedla till omgivningen att de utför aktiva åtgärder för att erhålla 

legitimitet. Svaret på denna åtgärd återfinns i hur respondenterna bemöter SIF:s arbete och 

snarare uppvisar en motstridig sida till att dela på verksamheten.  

 

4.4 Legitimitet 

Utifrån nyinstitutionell teori så behandlas begreppet legitimitet som det centrala. Legitimitet 

är något som organisationerna strävar efter och vägen för att nå legitimitet gentemot 

omvärlden kan ske på olika sätt (Meyer & Rowan, 1977). Legitimitetsskapande är beroende 

av dominerande myter, värderingar, normer och föreställningar om vad som är rätt, modernt 

och progressivt (Meyer & Rowan, 1977). De ovannämnda delarna i analysen har därmed varit 

ett sätt för mig att belysa hur den tidigare forskningen och materialet samspelar med resultatet 

från intervjuerna men också hur jag utifrån de centrala begreppen kunnat förstå fenomenet. 

Utifrån Damtemautredningen (2010) handlar legitimitet för organisationen om att uppnå 

målen som de satt för att främja damishockeyn i Sverige och att få en positiv inställning av 

samhället och aktörerna inom organisationen. Det mesta av resultatet har presenteras under 

rubrikerna ovan och hur SIF utifrån analys av isomorfism, rationaliserade myter och 
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isärkoppling uppnår legitimitet. Det här stycket blir därmed en avslutande del som presenterar 

de mest centrala delarna från resultatet som pekar på målen från Damtemautredningen (2010).  

 

Svenska Ishockeyförbundets förändringsarbete kopplades till att rekrytera och behålla nya 

damer men också att bevara dem som redan finns. Historiskt har denna del pendlat fram och 

tillbaka och antalet aktiva har inte haft någon ljus progressiv utveckling. I 

Damtemautredningen (2010) handlade det därför om att vidta vissa åtgärder så som att få 

damishockey att synas i TV-rutan. 

 

”Damhockeyn generellt har ju fått mer uppmärksamhet i media, det har ju bidragit till ett 

större intresse och sådär att man prioriterar, och har fått en tankeställare att damhockey 

också är lika bra” (Respondent 1, 2020). 

 

”Det har ju förändrats över tid till det bättre, det har det. Det är fler som är medvetna om att 

damhockey existerar. Det blir ju också tack vare att media visar mer sportreportage, man kan 

se våra matcher på Cmore, så händer det mycket och folk kan då mycket mer…” (Respondent 

3, 2020). 

 

 

”Det uppmärksammas mycket mer, den här säsongen har det ju sänts på Cmore men aah, det 

är ju typ den ända ligan som uppmärksammas” (Respondent 4, 2020). 

 

”Det tror jag är jättebra att vi syns i TV och i rätt riktning att man lägger fokus, inte bara på 

killarna, utan tjejerna också och visar att det finns den här delen av sporten” (Respondent 5, 

2020). 

 

Detta anspelar på att Svenska Ishockeyförbundet i viss mening lyckats med att få legitimitet 

gentemot damishockeyspelarna (Meyer & Rowan, 1977). Även om denna fallstudie enbart 

ger indikationer från ett fåtal respondenter verkar det som att den generella uppfattningen 

kring förändringen är positivt, vilket enligt Driscoll och Long (2008) definierar legitimitet. 

Andra åtgärder för att främja damishockeyn syftade till att förändra serien och skapa 

förutsättningar för att damishockeyn skulle ges möjligheten att växa (Damtemautredningen, 

2010).  
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”Ja jag tycker serien har förändrats ganska mycket sen jag började, eeh med damhockey eeh, 

det uppmärksammas mycket mer” (Respondent 4, 2020). 

 

”Ja gud ja och det är ju jätteroligt, eeh så det har ju vuxit något enormt har det … Det visar 

ju på hur mycket det har vuxit. Hur många fler tjejer det är som spelar hockey nu än när jag 

började” (Respondent 3, 2020). 

 

”Med serien? ... Aah det tror jag är kopplat till rekrytering och att folk stannar och för att 

man har fått fler tjejer att börja spela hockey, att damhockey har blivit större liksom” 

(respondent 1, 2020). 

 

I detta avseende ger resultatet en förklaring till att SIF till viss del lyckats med att skapa 

legitimitet gentemot omgivningen även om det i tidigare delarna i arbetet visar på en 

inkonsekvens. Legitimitet är något som kommer genom att det finns en generell uppfattning 

om hur organisationen agerar. Med hjälp av nyinstitutionell teori kan Svenska 

Ishockeyförbundets arbete med att få en tydligare förklaring i hur de lyckats med det. Driscoll 

och Long (2008) menar att det antingen kan uppstå om det är önskvärt, korrekt eller lämpat i 

socialt konstruerade system av normer, uppfattningar och värderingar. I denna förklaring 

finns det också kopplingar till Meyer och Rowan (1977) som beskrevs tidigare. Sett till 

analysen så kan en generell uppfattning utifrån detta arbete inte belysas. Däremot kan det 

konstateras att arbeten för att öka legitimitet både finns men att detta arbete i viss mening 

leder till att det istället blir en legitimitetskris (Castells, 2000). Ett avslutande citat som jag 

anser ger en översiktlig bild över hur SIF möjligen kan arbeta vidare för att främja damerna 

och öka sin legitimitet kommer från respondent 2. 

 

”Ja herrarna har ju mycket mer TV-pengar och intäkter med publik, det blir ju att dom tar in 

mycket mer pengar men det skulle kunna delas mycket bättre tycker jag just för att om man 

inte satsar kommer det inte kunna liksom växa och sen, ja man måste ju tänka långsiktigt, tar 

man pengar från herrarna och lägger hos damerna så kommer det ju i längden att gå i vinst. 

Kollar man tex på förening X så går det ju hur bra som helst för deras damverksamhet. Där 

har de verkligen gjort en satsning!” (Respondent 2, 2020) 
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5.0 Sammanfattande diskussion och slutsats 

I detta stycke vill jag summera resultaten och det som analyserats i arbetet ovan. Då mitt 

resultat och analysavsnitt fungerat som en ständig diskussion mellan respondenternas svar i 

förhållande till tidigare forskning och material, och sedan analyserats med hjälp av teorin och 

mina antaganden vill jag med detta stycke summera resultatet. Jag kommer i detta avsnitt att 

diskutera kring vad jag har kommit fram till i arbetet samt vilka slutsatser som går att dra. 

Detta presenteras under två enskilda rubriker som är kopplade till studiens frågeställningar.  

Avsnittet avslutas sedan med en del om vidare forskning, där fokus handlar om vad som 

skulle vara intressant att studera vidare inom ämnet.  

 

5.1 Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundet för att uppnå målen i förhållande till 

kvinnofrämjande ishockey? 

Utifrån nyinstitutionell teori arbetar Svenska Ishockeyförbundet i många avseenden med att 

upprätthålla sin legitimitet gentemot damerna med hjälpa av isomorforma medel. Till detta 

kopplar jag resultaten kring hur de mimetisk tar framgångsrika delar från det som utförs för 

herrarna och implementerar dem för damerna. Utifrån resultatet av intervjuerna och den 

genomgående analysen av materialet finns det många delar som kan konstateras. Först och 

främst vill jag poängtera att denna studie utförts med en subjektiv ansats och därför kan jag 

inte generalisera resultatet som något vedertaget för alla föreningar och aktiva 

ishockeyspelare i hela Sverige. Det ger en inblick i att utifrån nyinstitutionell teori kunna dra 

vissa slutsatser hur en organisations arbete mottas av dess medarbetare, som i det här fallet är 

de aktiva ishockeyspelarna. I min studie kan det tydliggöras att Svenska Ishockeyförbundet i 

stor utsträckning försöker upprätthålla ett legitimitetskapande gentemot omgivningen. I 

många avseenden anser jag att denna studie påminner om det som Eriksson-Zetterquist (2005) 

tog upp med jämställdhetsprojektet. Jag upplever att Svenska Ishockeyförbundet försöker 

koppla isär den kvinnliga verksamheten av idrotten från herrarna för att de upplever att det 

inte kommer kunna utföra de mål som SIF åtagit sig. Utifrån damtemautredningens mål går 

det inte att se att målen uppfyllts. Det går att spekulera kring att SIF aldrig uppgav konkreta 

siffror på vad som skulle uppnås mer än att saker skulle ske, vilket i sin tur skapar svårigheter 

att uppnå målen. Till detta sammanhang finns det inte heller någon utvärdering av projektet. 

Det gör också att det enbart går att anta vad som skett och därmed blir respondenternas svar 

väsentliga för att förstå fenomenet. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv uppvisar detta en 
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tydlig form på isärkopplande verksamhet där damfrågan och arbetet för att främja 

damishockey åsidosätts. 

 

5.2 Vilken uppfattning har kvinnliga ishockeyspelare kring förändringsarbetet som 

Svenska Ishockeyförbundet utför? 

I stora drag upplever jag att respondenterna som varit del av denna fallstudie har en aningen 

negativ syn och inställning till Svenska Ishockeyförbundet i stort. Resultaten och analysen 

tyder på att de alla anser att deras ställning som damishockeyspelare har förbättras med tiden, 

men att deras position inte är där den bör vara. De framför sin kritik riktat mot hur resurser 

fördelas, hur damerna prioriteras och att löften som uttalats aldrig sätts i verk. Det finns i 

vissa avseenden ett förtroende för SIF, men den generella uppfattningen från respondenterna 

är att förändring sker för långsamt. Problematiken som lyfts i resultat- och analysdelen är 

dock att tanken är god, men att resultatet av förändringsarbetet egentligen inte bidrar med 

stora förändringar. Det är en progressiv kurva men med avstickande delar som saktar upp 

utvecklingen. Citerat från respondenterna är att de själva måste uttala sig om saker som är 

dåligt innan det blir förändring och en verklighet. Den subjektiva tolkningen som jag gör är 

att respondenternas förtroende till förbundet är dåligt, vilket också leder in teoretiskt att 

Svenska Ishockeyförbundet har en avsaknad av legitimitet i förhållande till respondenterna 

inom organisationen. Jag anser att nyinstitutionell teori, med de centrala begreppen, har hjälpt 

att förklara detta fenomen och ökar förståelsen för hur förändringsarbeten påverkar och 

uppfattas av personerna som är en del utav den.   

 

5.3 Vidare forskning 

Utifrån min slutsats av denna studie hade vidare forskning inom ämnet varit intressant och 

givande att titta närmare på. Det skulle möjliggöra en jämförelse mellan olika idrotter, samt 

att se vidare på hur de arbetar kring organisationsförändring med syftet att få en mer jämställd 

organisation. En vidare undersökning på denna uppsats hade exempelvis varit att se till de 

mer generella uppfattningarna i hela Sverige och därmed inte förhålla sig till en fallstudie. 

Forskare skulle kunna intressera sig för den mer generella synen i fråga och undersöka flera 

respondenter, utspritt i landet och få en övergripande bild av fenomenet. Till detta skulle 

forskaren då också använda sig av fler metoder för att stärka studiens resultat. En 

triangulering av exempelvis intervjuer, enkäter och observationer skulle kunna förutsätta 

forskningen med en djupare analys och en bredare generaliseringsgrad.  
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6.0 Källförteckning och källkritik 

I detta avsnitt redovisas de källor som uppsatsen använt sig av. Då arbetet refererat till flera 

källor presenteras dessa under två underrubriker för att skilja på tryckta- respektive digitala 

källor. Källorna som använts redovisas i bokstavsordning för att läsaren enkelt ska hitta 

referenserna som använts i specifika delar. Sett till källkritiken av mina källor så har jag 

använt mig av förstahandskällor där jag letat efter författarnas verk och inte arbeten som 

refererar till dem. Det gör att de kan ses som trovärdiga, i den mån att det är författarnas ord 

som jag tolkat och inte andra personers referat som tolkats. De bärande källorna inom teorin 

är till stor del skrivna för flera år sedan och därmed inte nutidsdaterade. Däremot är det 

originalkällorna och på så sett används dem i syftet att ha rätt källor snarare än de som är mest 

nutida. Vissa av källorna, då specifikt de som hämtats online, kan i viss mening ses som 

aningen gamla då de är gjorda för några år sedan. Till denna kritik vill jag besvara mina val 

med att jag inte kunnat hitta källor som är relaterade till idag och därför är dessa källor närmst 

dagens datum. Fakta som den innehåller får därmed ses som mest relevant även om det idag 

möjligen skulle kunna påvisa andra siffror eller svar.  

 

Många av källorna som använts är beroende av varandra på så sätt att de bygger på varandra 

och då reflekterar jag främst kring de teoretiska arbeten som utförts. Jag har involverat de 

arbeten som är centrala för att inte missa referenser som är viktiga och som ses som beroende 

av varandra. Slutligen vill jag också belysa tendensen i källorna i form av dess 

värderingsfrihet. Sett till digitala källor som använts i problemformulering och inledning finns 

värdering i innehållet. Det är viktigt att ha det i beaktning men då problemformuleringen 

bygger på uppfattningar känns det inte irrelevant att de är där. Sett till studiens helhet 

presenteras annars enbart referenser med objektiva syften i att framföra tankar, idéer och 

fakta.  
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Bilaga 1 

 

Intervjumall till damishockeyspelare 

 

Inledande frågor:  

Hur länge har du spelat hockey? 

Hur kom du i kontakt med sporten? 

 

Mer konkreta frågor kopplade till studien: 

1. Vad anser du om kvinnor/ mäns rättigheter inom ishockeyn? Är de lika eller finns det 

skillnader? 

 

2. Hur upplever du att du som kvinnlig hockeyspelare bemöts idag jämfört med när du 

började? Har du upplevt olikheter i bemötande på grund av kön? 

 

3. Hur ser du på den ekonomiska situationen? Är den jämnt fördelad? Vad är dina 

uppfattningar? 

 

4. Upplever du någon förändring i hur kvinnor prioriteras idag? Finns det skillnader från när 

du började spela? 

 

5. Har du någon konkret lösning på hur flick- och damhockey ska utvecklas? Vad anser du 

måste göras? Vart bör fokus ligga? 

 

6. Vad tror du är den mest bidragande faktorn till att damer fattar tycke för ishockey? 

 

7. Vad anser du om tränarsituationen? Ishockeyförbundet anser att det är brist på tränare och 

ledare i antal, men även i kompetens. Vad är din uppfattning om det? 

 

8. Nystarten gällande flick- och damhockeyn innebära en satsning på att rekrytera och 

behålla, hur är din uppfattning kring detta? Vad tror du krävs för att det ska fungera? 
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9. Om man blickar tillbaka de senaste tio åren så har det varit en lång debatt kring flick- och 

damhockey gällande frågor som seriespel. Det har med åren utvecklats och det har skett stora 

10. förändringar enligt svenska ishockeyförbundet när det gäller den frågan. Vad anser du om 

flick- och damhockeys utveckling i stort? 

 

11. Vad anser du om att det med åren har utvecklats distriktslag? 

- Och vad är dina tankar kring TV-pucken? 

Hur är din uppfattning gällande damers involverande i ledarrollerna? Upplever du att, eller 

har du insyn i huruvida damer får ta del av skridskoskola eller ”björnligan”? 

 

12. Vad anser du om hockeygymnasium eller skolor med hockeyprofil som riktar sig mot 

damer?  

 

13. Vad är dina uppfattningar om att blanda flick- och pojklag i samma serier? 

 

14. Ser man till SIF (svenska ishockeyförbundet) så menar de i sin rapport att flick- och 

damhockey ska få en egen sida på hemsidan för att enklare hitta information som berör 

damhockeyn. Hur ser du på detta argument? Ska det vara en uppdelning av könen eller bör de 

ses ihop som ett? 

 

15. Hur ser du på svenska ishockeyförbundet?? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Intervju för att främja damishockeyn i Sverige 

 

Hej XXXX, 

Jonathan heter jag och studerar vid Uppsala universitet. Jag skriver en kandidatuppsats denna 

vår om Svenska Ishockeyförbundets arbete med att främja den kvinnliga ishockeyn i Sverige. 

Jag har kontaktat din tränare XXXX och han gav mig din mail så jag kunde kontakta dig för 

att fråga om du vill ställa upp på en kortare intervju över telefon gällande din uppfattning om 

den kvinnliga situationen i hockeysverige.  

 

Jag vore evigt tacksam om du vill åsidosätta 30–40 minuter för att prata kring detta och svara 

på några frågor. Självklart kommer du att vara anonym och dina svar kommer aldrig att kunna 

återspeglas tillbaka till dig. Jag önskar även kunna spela in samtalet för egen transkribering, 

vilket också kommer raderas efter att arbetet är gjort. Det är enbart jag, lärare och eventuella 

elever som kommer att ta del av materialet, men ditt namn och alla delar som kan kopplas till 

dig kommer att elimineras.  

 

Det hade varit fantastiskt om du ville hjälpa mig i denna fråga och jag hoppas att vi kan höras 

av inom kort. 

 

Tack på förhand, 

Du når mig här via mail eller på min telefon; 076 xxx xx xx 

 

Varma vänliga hälsningar, 

Jonathan Alexandersson 

 


