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SAMMANFATTNING 

Under säsongen 2013/2014 arbetade fyra kvinnliga ledare på högsta position inom 

svensk elitishockey vilket motsvarade 15 procent. Riksidrottsförbundets 

jämställdhetsmål är att andelen representanter från vardera kön ska vara minst 40 

procent. Varför innehar så få kvinnor ledande positioner inom svensk elitishockey? 

 

Frågan besvaras genom att intervjua de kvinnliga chefer som tagit sig in i 

organisationerna och därav få ökad förståelse för kvinnligt ledarskap i en 

mansdominerad bransch. Tidigare forskning visar på att kvinnor som försöker klättra i 

karriären möts av ett normativt motstånd vilket påvisas i teorierna om ”tokens” och 

glastaket. Detta har i dagens samhälle lett till en ökad debatt om kvoteringens vara 

eller icke vara.  

 

Resultatet visar att gemensamma karaktärsdrag som rakhet och benägenhet att våga ta 

risker är utmärkande hos de kvinnliga ledarna inom svensk elitishockey. Överlag 

påvisade studien att kvinnorna bemöttes positivt i sina yrkesroller. 

Rekryteringsprocessen inom ishockeybranschen har skett genom den sociala sfär där 

män är i kraftig majoritet. Enligt studien är en av anledningarna till att det är så få 

kvinnor på ledande positioner historiskt betingat.  

 

Nyckelord:   Ledarskap, kvinnligt chefskap, elitishockey,  

mansdominerad bransch, glastaket, tokens 

 

 

  



  

ABSTRACT 

During the season of 2013/2014 there were four women leaders working at the 

highest position within Swedish elite hockey which represented 15 percent. RF’s 

equality is that the proportion of representatives should be at least 40 percent. Why do 

few women hold leading positions in Swedish elite hockey? 

 

The question is answered by interviews with the female managers who entered the 

organizations and thereby obtain greater understanding of women's leadership in a 

male-dominated industry. Previous research shows that a normative resistance meets 

women who are trying to climb the rank which is demonstrated in the theories about 

“tokens” and the glass ceiling. In today's society this has led to an increasing debate 

about affirmative action to be or not to be.  

 

The result shows that common traits were straightness and tendency to take risks 

which is characterized by the female leaders within the Swedish elite icehockey. The 

study generally showed that the women were met positively in their professional role. 

The recruitment process within the icehockey branch was found to occur through the 

social sphere were men are in substantial majority. Historically conditions are one of 

the reasons, according to the study, to why there are few women at leading position. 

Keywords:  Leadership, female management, elite icehockey,  

male dominated branch, glass ceiling, tokens  

 

  



  

CENTRALA BEGREPP  

Kön  

Nationalencyklopedin (2014a) definierar kön som en individs produktion av gameter 

(könsceller). Honan producerar äggceller och hanen producerar spermier. Studien 

kommer att se på kön enligt denna biologiska definition. 

 

Genus 

Genus är ett begrepp som används inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Till denna studie används termen för att förstå hur det sociala könet formas 

i samhällets sociala processer och för att betona relationen mellan könen utifrån olika 

uppfattningar, normer och idéer. Genus konstruerar de könsegenskaper som klassas 

som kvinnlighet och manlighet (Nationalencyklopedin 2014b).  

 

“Könet sitter mellan benen och genus i huvudet” (Svaleryd 2004, s 30) 

 

Mansdominans 

Statistiska Centralbyrån (2012) definierar i sin lathund om jämställdhet, På tal om 

kvinnor och män, flertalet begrepp. Ett av dessa är kvantitativ jämställdhet som 

innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället 

där de fastställer att om ett av könen är representerade till mer än 60 procent så är den 

gruppen den dominerande. Denna fördelning stöds även från Riksidrottsförbundets 

(2005) jämställdhetsmål för att främja idrottens utveckling och dess jämställdhet.  

 

“Finns det mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad” 

(Statistiska Centralbyrån 2012) 

 

Bransch 

Bransch definieras som “industrigren, fack, område, företag som driver likartad 

verksamhet”. I denna studie används begreppen idrottsbransch och ishockeybransch 

som syftar till den kommersiella verksamheten av idrottsrörelsen 

(Nationalencyklopedin 2014c & d).  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel introduceras den problematiska bakgrund som utgör grunden för 

studiens utförande. Vidare presenteras syfte och problemformulering. Slutligen 

redogörs för studiens avgränsning och uppsatsens disposition.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Under 1900-talets början (Frankzen Starrin 2011) klev de första kvinnorna in på 

ledande positioner i arbetslivet. Vidare förklaras att det tidigare auktoritära 

ledarskapet var betingat med manlighet vilket gjorde att det uppstod en konflikt 

eftersom att ledarskapet inte var synonymt med emotionell kvinnlighet. Därmed 

föddes manligt och kvinnligt ledarskap (Frankzen Starrin 2011). 

 

Av Stockholmsbörsens samtliga VD:ar utgör kvinnor cirka 2,4 procent  

(Ledarna 2014, s. 33). I Ledarnas jämställdhetsbarometer (2013) beskrivs att Sverige 

och svensk arbetsmarknad gynnas av jämställdhet, särskilt i ledande positioner. 

Vidare förklaras att utvecklingen i Sverige går mot mer jämställdhet sett till hela 

arbetsmarknaden med undantag från vissa branscher där utvecklingen står helt stilla. 

Alltjämt syns få kvinnor på näringslivets ledande positioner vilket innebär att chefens 

chef är en man (Ledarna 2013, s. 4).  

 

I början av året (Hellekant 2014) fick Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup 

motta kraftfull kritik då han uttalat sig om anledningen till bristen på kvinnliga 

styrelseledamöter. Enligt Spendrup finns det inte tillräckligt kompetenta kvinnor och 

han menar att kvotering aldrig borde tillåtas då det skulle slå ut konkurrenskraften. 

Anders Borg (SvD 2014), Sveriges finansminister, replikerade att även om det inte 

var en önskan så skulle regeringen tvingas lagstifta om könskvotering om inte 

“näringslivet väsentligt ändrar sin attityd”. När Norge (DN 2010) lagstiftade om 

könskvotering 2003 sade motståndarna att just kompetensen hotades medan 

anhängarna menade att andel kvinnor skulle öka. År 2010 låg Norge i framkant med 

högst andel kvinnor på styrelsepositioner inom börsnoterade bolag och kompetensen 

inom företagen visades sig ha höjts (DN 2010).  
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Vilka förklaringar ges då till ojämställdhet? Anna Wahl (2003) beskriver att 

förväntningar och normer om accepterat beteende ter sig olika mellan män och 

kvinnor vilket kan inverka vid yrkesval. Till exempel kan stöd från äkta makar skilja 

sig åt då kvinnornas karriär oftast kommer i andra hand vilket innebär att män har mer 

stöd i karriärsval. Likaså medför föräldraskapet olika ansvar. Slutligen kantas 

kvinnors karriär av fler hinder och begränsningar som exempelvis diskriminering och 

skapade stereotypa roller. Dessa faktorer samverkar till att kvinnors 

karriärmöjligheter ser annorlunda ut.  

 

1.1.1 JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK 

Regeringens jämställdhetspolitik (2013) eftersträvar att eliminera skillnaderna i makt 

och inflytande mellan män och kvinnor då det motverkar ett rättvist och demokratiskt 

samhälle. Samtidigt gynnas den ekonomiska tillväxten av jämställdhet då människors 

kompetens tas till vara mer effektivt (Regeringen 2013). År 2005 (DS 2006:11) 

beställde Justitiedepartementet en statlig utredning om möjligheten till lagstiftad 

könskvotering. Som förslag framhölls att minst 40 procent av platserna skulle tillhöra 

kvinnor vilka är i kraftig minoritet sett till dagens fördelning. Lagförslaget 

genomfördes ej. I samband med detta så publicerade tjugo kvinnliga VD:ar sin syn på 

könskvotering genom en artikel i Dagens Nyheter (2006). Detta uppmärksammas av 

Wottle och Blomberg (2011, s 108) i Tidsskrift om genusforskning. Där lyfter de fram 

kvinnornas åsikt om att kvotering ses som ett hot mot de individuella rättigheterna 

och äganderätten. Kvinnorna menar att lagförslaget var en förolämpning mot kvinnor 

och de är mycket tydliga med att de vägrar att ses som ett kollektiv  

(Dagens Nyheter 2006).  

 

Enligt Riksidrottsförbundet (2013a) är jämställdhet ett av huvudvillkoren för en 

framgångsrik idrottsutveckling och förbundet uttrycker att idrottsrörelsen är en 

skapelse av och för män och den präglas därför av manliga värderingar och normer. 

Historieforskaren Helena Tolvhed (DN 2012) beskriver att jämställdheten inom 

idrotten utvecklas långsamt på grund av att könsnormer ständigt krockar med 

varandra vilket leder till att kvinnor utesluts. Tolvhed belyser att trots ett ambitiöst 

jämställdhetsarbete av Riksidrottsförbundet får det inte något större genomslag i 

idrottsbranschen. 
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Enligt statistik från Riksidrottsförbundet (2012) om specialförbundens 

styrelsesammansättning representerade kvinnliga ledamöter 33 procent. Sammanlagt 

definierades totalt 48 specialförbund som mansdominerade samt 18 som jämställda 

och totalt två specialförbund som kvinnodominerade. Ishockeyn utmärkte sig relativt 

sett då endast 6 procent av andelen aktiva på samtliga nivåer, från utövare till 

klubbdirektör/VD, var kvinnor. 

 

1.1.2 ISHOCKEY 

Riksidrottsförbundet (2005) har fastställt en jämställdhetsplan utifrån ett antal delmål 

som sedan ska utvärderas på årsstämman 2017. Ett av dessa mål strävar efter en 

jämnare fördelning på beslutande och rådgivande nivåer, vilket inkluderar positionen 

som klubbdirektör/VD, och är satt till att kvinnor och män ska vara representerade 

med minst 40 procent på alla befattningar inom idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet 

menar på att det är det bästa sättet att ta tillvara på båda könens kunskaper, 

erfarenheter och värderingar. Enligt ovanstående statistik framgår att svensk ishockey 

inte når upp till de uppsatta jämställdhetsmål som Riksidrottsförbundet eftersträvar 

där förbundet hävdar att en ojämnställd idrott är en outvecklad idrott 

(Riksidrottsförbundet b 2013).  

 

Sveriges två högsta herrligor för elitishockey bestod säsongen 2013/2014 av 12 

klubbar i Svenska Hockeyligan (SHL 2013) och 14 klubbar i HockeyAllsvenskan 

(SweHockey 2013). Vilken fördelning fanns då mellan män och kvinnor på ledande 

position? Södertälje SK anställde 2011 Maria Andark som klubbdirektör vilket 

innebar att hon blev första kvinna på ledande position i en svensk 

elitishockeyförening (SSK 2011). Två år senare tillträdde Jenny Silfverstrand som 

tillförordnad VD för Djurgården IF (DIF 2013) och Karoline Ronnestål som 

klubbdirektör för Almtuna IS (AIS 2014). Därefter tillträdde Charlotte Gustafsson 

som VD för MODO IK och hon blev därmed den första kvinnan att leda en klubb i 

Sveriges högsta ishockeyserie, SHL, vid tillträdet i december 2013 (Idrottens Affärer 

2013). Idrottens Affärer (2013) kallar rekryteringen för ett “trendbrott inom 

elitidrotten”. Detta medförde att under säsongen 2013/2014 representerade kvinnor 15 

procent av de ledande positionerna inom svensk elitishockey.  

 

Varför innehar så få kvinnor ledande position inom svensk elitishockey? 
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1.2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Studiens syfte är att bidra med en ökad förståelse för varför det är så få kvinnor på 

ledande position inom svensk elitishockey.  

 

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

 Finns det utmärkande karaktärsdrag hos de få kvinnor som lyckats nå ledande 

position? 

 Utesluts kvinnor i rekryteringsprocessen av ledande position inom 

ishockeybranschen? 

 Påverkar könsnormer att det finns så få kvinnor på ledande position? 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Studien fokuserar på att studera kvinnliga klubbdirektörer/VD:ar inom svensk 

elitishockey, det vill säga SHL och HockeyAllsvenskan. Den kommer därför inte att 

beröra några andra idrotter och inte heller inkludera internationella aspekter. Dessa 

avgränsningar har gjorts för att kunna uppfylla studiens syfte och besvara 

problemformuleringarna. 

  

1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 

I kapitel 2 kommer uppsatsen att presentera den metod som har använts samt hur den 

har operationaliserats för att kunna appliceras. Kapitel 3 introducerar den teoretiska 

referensramen som har legat till grund för studien ur både ett historiskt perspektiv och 

i mer konkreta teorier. Den insamlade empirin redogörs i kapitel 4 där varje avsnitt 

avslutas med en analys. I uppsatsens sista del, kapitel 5, diskuteras studien och de 

slutsatser den har resulterat i. 
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2. METOD 

I detta kapitel redogörs studiens forskningssynsätt och angreppsmetod för att ge 

transparens till genomförande och resultat. Avslutningsvis presenteras urval och 

tillvägagångsätt.  

2.1 FORSKNINGSMETOD 

Denna studie ämnar ta upp frågan om varför det är få kvinnor på den högsta operativa 

nivån inom svensk licenserade elitishockey med avgränsning mot klubbdirektör/VD. 

Ändamålsenlig metod för att uppnå studiens syfte är att ta del av personliga 

observationer och reflektioner från de kvinnliga klubbdirektörerna/VD:arna som idag 

utgör en minoritet inom ishockeybranschen. Detta görs eftersom att kvinnorna kan 

besvara frågan om hur de tog sig till den positionen och ge indikation på vad inom 

branschen som påverkar att så få kvinnor idag har tagit sig in.  

 

Denna studie bör arbeta utifrån ett hermeneutiskt synsätt, även kallad kvalitativ 

forskning, om ovanstående frågor ska ha möjlighet att besvaras. Detta stöds av 

Gustavsson (2004) som menar att undersökningar som utgår från människors 

upplevelser och som syftar till förståelse och tolkning är det som definierar 

hermeneutiken och är således denna studies grundpelare. Vidare framhäver 

Gustavsson vikten av förståelse som i sin tur har sin grund i förförståelsen som 

bygger på tidigare lärdomar, erfarenheter och upplevelser men också individens 

känslor. Slutligen summerar Gustavsson genom att förklara att hermeneutikens 

huvudmoment består av tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring vilka 

samspelar med varandra i en interaktiv process. Därav kommer empiriinsamlingen 

grunda sig i förförståelse inom forskningsfältet men även till förståelse av 

hockeybranschen och dess förutsättningar. Med detta sagt utgörs empirin av ett 

deduktivt synsätt vilket är forskning som genereras utifrån teorier (Bryman & Bell 

2005). Dock ska analysen av empirin frambringa nya forskningstillägg och har 

således ett induktivt synsätt.  

 

Ändamålsenlig metod för studien inbegriper att ta del av personliga upplevelser och 

subjektiva sanningar. Detta får medhåll från Gummesson (2000) som nämner vikten 

av att fokusera på det specifika framför det generella vilket stödjer studiens strategi av 
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att inrikta sig på de kvinnliga ledare som tagit sig upp på högsta operativa nivå. De 

kvinnliga cheferna representerar de specifika fall som tillträtt på de ledande tjänsterna 

inom ishockeybranschen och de besitter därmed den kunskap som besvarar studiens 

frågeställningar.   

 

2.2 ANGREPPSSÄTT 

Semi-strukturerad intervju nämns som den vanligaste och effektivaste 

empiriinsamlingsmetoden i samband med kvalitativa forskningsmetoder vilket gör 

den lämplig till denna studie (Gummesson 2000). Gummesson menar att subjektiva 

metoder bör ses som acceptabla ur ett vetenskapligt synsätt. Harboe (2013) benämner 

kvalitativa intervjuer som explorativa eftersom att nya områden undersöks och det 

finns en ovisshet om vad resultatet landar i. Med detta som grund är kvalitativa 

intervjuer lämpliga som angreppsätt till studien eftersom att de riktar sig mot 

respondenternas ståndpunkter och till att skapa förståelse för deras personliga 

uppfattningar och synsätt (Bryman & Bell 2005). Vidare förklaras att motpolen är 

kvantitativa intervjuer som speglar forskarens intresse och skulle vid användning i 

denna studie inte genera något sanningsenligt svar till studiens problemformulering 

eftersom att undersökningen måste fokusera på respondenternas subjektivitet. 

Kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst som forskningsmetod då empirin från de 

kvinnliga klubbdirektörerna/VD:arna ska generera ökad förståelse om varför det är så 

få kvinnliga ledare inom svensk elitishockey.  

 

De kvinnliga ledarnas utsagor behandlas som subjektiv data vilket innebär att 

försiktighet ska vidtas vid tolkning. Detta görs då det är problematiskt att generalisera 

när antalet observationer är begränsade (Rienecker & Jørgensen 2011, s 305). Studien 

kräver att kompletterande empiriinsamlingar genomförs för att möjliggöra att 

eventuella slutsatser kan fastställas. Då studien fokuserar på att finna mönster utifrån 

de kvinnliga ledarnas utsagor är det lämpligt att undersöka hur mönstret 

överensstämmer med nära medarbetares åsikter.  Enligt Harboe (2013) är det bra att 

avsluta en studie med kvantitativa mätningar för att säkerställa resultaten som 

framkom i den kvalitativa studien. Då enbart mindre utsagor är nödvändiga för att se 

samband gentemot de huvudsakliga intervjuerna kommer ett enkätformulär med 

kvalitativa och kvantitativa frågor att skickas ut.  
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Studien ämnar intervjua representanter från Svenska Ishockeyförbundet och 

HockeyAllsvenskan. Deras synpunkter på, och arbetet kring, jämställdhet inom 

ishockeybranschen bidrar till en annan infallsvinkel till studiens problem.  

 

2.3 URVAL 

Studien använder ett subjektivt urval vilket ofta görs i kvalitativa intervjuer för att 

inkludera de personer som anses betydelsefulla för undersökningen 

(Harboe 2013, s 109). Studien observerar de kvinnliga ledarna inom svensk 

elitishockey då de kan svara på hur de nått sin nuvarande position. Därför har studien 

valt att inte se problemet utifrån manliga ledares infallsvinkel. Valet av de kvinnliga 

ledarna grundar sig i de svårigheter som det skulle innebära att operationalisera en 

studie som undersökte alla potentiella kvinnor för högsta operativa nivå inom svensk 

elitishockey. Studien undersöker istället vilka faktorer som varit av vikt för de få 

kvinnor som idag arbetar som klubbdirektör/VD vilket kräver tolkning framför 

mätbarhet.  

 

Studien har för avsikt att intervjua samtliga kvinnliga klubbdirektörer/VD:ar inom 

SHL och HockeyAllsvenskan säsongen 2013/2014 vilket därmed utgör den 

huvudsakliga empiriinsamlingen. Tre av deras närmsta medarbetare intervjuas via 

enkäter vilket innebär att totalt tolv stycken insamlas. Detta görs för att komplettera 

de kvinnliga ledarnas utsagor utifrån ett annat perspektiv. Enkäterna skickas med e-

post via de kvinnliga ledarna och besvaras anonymt av medarbetarna. Anonymiteten 

tros bidra till att respondenterna besvarar formuläret sanningsenligt vilket utgör 

motivet till studiens val av kompletterande empiriinsamlingsmetod. Detta förfarande 

gör att studien inte kan garantera att avsedd person svarar på enkäten. 

 

För att få en inblick i hur ishockeybranschen arbetar med jämställdhetsfrågor har 

studien för avsikt att intervjua representanter från Svenska Ishockeyförbundet, SHL 

och HockeyAllsvenskan. Detta för att få en annan infallsvinkel på de kvinnliga 

ledarnas svar samt ett bredare perspektiv på problematiseringen. 
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2.4 VAL AV FRÅGOR 

Intervjufrågor till de ledande kvinnorna 

Intervjuguiden (bilaga 1, s 55) innehåller 14 frågor uppdelat över tre huvudteman. 

Upplägget ger frihet åt de kvinnliga ledarna att svara öppet utifrån sina egna 

värderingar och åsikter. Semi-strukturerade intervjuer kan medföra att tillfällen 

uppstår att ställa följdfrågor för att bidra till ökad förståelse (Bryman & Bell 2005). 

Intervjufrågorna baseras på den teoretiska referensramen då den är uppbyggd för att 

besvara studiens problemformulering.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det olika kategorier av frågor som lämpar 

sig beroende på vad som ämnas få svar på. Den inledande delen av intervjuguiden 

(bilaga 1, s 55) avser att generera förståelse om vilka faktorer som legat till grund för 

hur de kvinnliga ledarna idag tilldelats sin position. Denna del utgör således 

förförståelsen som enligt Gustavsson (2004) är en av hermeneutikens grundpelare. 

Det inledande temat tar upp frågor som berör bakgrund, livssituation, utbildning och 

karriär. Frågorna måste karaktäriseras som inledande eftersom att de kan ge rikliga 

och oreflekterade svar när respondenten redogör för viktiga infallsvinklar  

(Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Den nästkommande delen behandlar ett av hermeneutikens huvudmoment, tolkning 

och förståelse, vilket enligt Gustavsson (2004) är av stor betydelse. Detta tema 

handlar om att ge tolkning till kvinnornas egen syn på det personliga ledarskapet och 

skapar förståelse för könsnormers betydelse inom ishockeybranschen. I denna del ska 

frågorna karaktäriseras av uppföljande-, sonderande- och indirekta frågor för att ge 

möjlighet att ställa följdfrågor och leda intervjun till en ny intressant vinkel  

(Kvale & Brinkmann 2009). Detta ger tillfällen för att uttryckligen be om en längre 

redogörelse samt att väcka tankeställning hos respondenten om hur andra ser på 

dennes ledarskap. 

 

Den slutliga delen av intervjuguiden handlar om att ge förklaringar till potentiella 

hinder och möjligheter av att vara kvinnlig ledare inom mansdominerade branscher. 

Dessa förklaringar utgör det sista huvudmomentet inom hermeneutiken  

(Gustavsson 2004). Således karaktäriseras detta tema av specificerade frågor som 
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operationaliseras genom att först få respondenten att ge en förklaring och sedan återge 

varför, hur och på vilket sätt för att få bredare förståelse (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Enkätfrågor till medarbetarna 

Enkätformulärets frågor (bilaga 2, s 56) utgår från den intervjuguide som användes till 

de kvinnliga ledarna (bilaga 1, s 55). Frågorna är konstruerade som direkta frågor 

vilket påvisar vilka ämnen som ska tas upp så att respondenterna kan välja värde 

kring frågans dimension och sedan kommentera för att ytterligare uttrycka sin åsikt 

(Kvale & Brinkmann 2009). Genom att konstruera frågor som är kvalitativa och 

kvantitativa och på så vis kombinera två metoder kan giltigheten till den första 

empirin (från de kvinnliga ledarna) testas, vilket stärker trovärdigheten till 

analysresultatet (Holme & Solvang 1997).   

 

Intervjufrågor till Svenska Ishockeyförbundet & HockeyAllsvenskan 

Frågorna till intervjuguiden (bilaga 3, s. 57) som skapades till Svenska 

Ishockeyförbundet och HockeyAllsvenskan är en sammansättning av specificerade 

frågor. Dessa ska ge respondenterna möjlighet att först förklara sina ståndpunkter för 

att sedan djuploda svaren med hur och varför för större insikt 

(Kvale & Brinkmann 2009). Frågorna är identiska mellan de olika organisationerna 

för att skapa trovärdighet till svaren.  

 

2.5 DATAINSAMLING 

Enligt Harboe (2013) ska läsaren få möjlighet att syna studiens arbete och process 

vilket således tillför studien en hög grad av transparens. I nedanstående punkter 

presenteras studiens tillvägagångssätt med uppdelning av primär- och sekundär 

datainsamling.  

 

2.5.1 PRIMÄRDATA 

Studiens huvudsakliga empiriinsamling inhämtades från intervjuerna med de 

kvinnliga ledarna. Två av dessa verkställdes enligt studiens tilltänkta metod, en 

respondent fick förhinder och återgav därför svaren skriftligt via e-post och en 

tvingades tacka nej till medverkan vars påverkan på resultatet diskuteras i den kritiska 

granskningen i 5.2 (s 46-47). De fyra respondenterna erhöll ett introducerande e-post 

meddelande. Senare kontaktades de via telefon för att återkoppla att de läst 
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meddelandet, betona vikten av deras deltagande samt boka tid för intervjun. Vid 

bekräftelse av medverkan skickades ytterligare information via e-post vilket 

presenterade intervjuns uppbyggnad och dess teman. Slutligen sändes intervjuguiden 

(bilaga 1, s 55) som en sista förberedelse. Plats för intervjuerna var respektive 

respondents arbetsplats och intervjuerna pågick i cirka 60 minuter. 

 

Enkätformuläret (bilaga 2, s 56) skickades via e-post till de kvinnliga ledarna som 

vidarebefordrade länken till sina närmsta medarbetare. Samtliga tolv enkäter 

besvarades. Trots att en av de kvinnliga ledarna valde att inte delta i studien 

inkluderades hennes närmsta medarbetare. Detta val gjordes för att stärka empirin då 

enkäten inte kopplades till arbetsplats eller person. 

 

Representanter från Svenska Ishockeyförbundet, SHL och HockeyAllsvenskan erhöll 

en förfrågan om medverkan i studien via e-post. Där introducerades studiens syfte och 

betydelsen av deras medverkan. SHL besvarade inte meddelandet och var inte heller 

kontaktbara via telefon. Påverkan på resultatet diskuteras i 5.2 (s 46). Vid bekräftelse 

om medverkan bifogades intervjuguiden (bilaga 3, s 57). Plats för intervjuerna var 

respektive organisations arbetsplats.  

 

All empiriinsamling kommer att presenteras anonymt förutom intervjuerna från 

Svenska Ishockeyförbundet och HockeyAllsvenskan. Respekt för medmänniskor är 

grundläggande för samhällsforskning och därför ska den personliga integriteten 

skyddas och tystnadsplikten följas strikt (Holme & Solvang 1997, s 32).  

 

2.5.2 SEKUNDÄRDATA 

Bearbetad empiri i facklitteratur som andra har samlat in klassas som sekundärdata 

(Harboe 2013, s 83). För att erhålla förförståelse inom ämnet har studien inspirerats 

av Anna Wahls forskningspublikationer som anses vara ledande i Sverige inom 

forskningsområdet. Till studien används publicerad vetenskaplig litteratur och 

forskningsartiklar med koppling till metoden och teorierna för att skapa ett djup till 

studiens forskning. Även statistik och forskningsrapporter från Riksidrottsförbundet 

används i stor omfattning då det är det bestämmande och granskande organet för hela 

idrottsbranschen. Den teoretiska referensramen utgår från etablerade teorier inom 

genusforskningen samt inkluderar tidigare och aktuellt forskningsläge. Teorierna 
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valdes då de är relevanta för studiens syfte och problemformulering samt att de är 

applicerbara för den valda metoden. 

 

2.6 TILLFÖRLITLIGHET 

Harboe (2013) förklarar att tillförlitligheten i studiens insamlade data, även kallad 

reliabilitet, innebär att svaren ska vara stabila och pålitliga. Han framhåller att då 

denna studie arbetar kvalitativt bör mindre vikt läggas vid reliabiliteten. Detta för att 

replikerbarheten är låg eftersom att garantier saknas för att de kvinnliga ledarna skulle 

besvara liknade frågor på samma sätt. Slutligen menar Harboe (2013) att det finns 

svårigheter i att garantera att respondenterna svarat sanningsenligt vare sig det är 

medvetet eller omedvetet. Således finns det förhoppningar att med väl utformade och 

tillförlitliga frågor erhålla relevant empiri men att det inte finns garantier för att de 

kvinnliga ledarna svarat ärligt. Denna studie kommer därför inte att ta ställning till 

grad av reliabilitet då utformningen gör det direkt olämpligt. 

 

Intern validitet (Harboe 2013) ger relevans och giltighet åt studien som karakteriseras 

av problemformuleringen, varför innehar så få kvinnor ledande position inom svensk 

elitishockey? Då problemformuleringen genomsyras och besvaras genom studiens 

olika moment för att slutligen förklaras i studiens slutsatsmoment anses studien 

inneha hög intern validitet (Gustavsson 2004). Studiens externa validitet  

(Gustavsson 2004), det vill säga dess generaliserbarhet, analyserar huruvida denna 

studies bidrag kan appliceras på andra områden än den svenska ishockeybranschen. 

Studiens kvalitet och generaliserbarheten diskuteras i 5.2 och 5.3 (s 46-47). 

 

2.7 DATABEARBETNING  

Intervjuer ska genomföras på plats och spelas in för att återge exakta ord. Intervjuerna 

ska därefter transkriberas i sin helhet där pauser och ljud inkluderas för korrekt 

skildring. Empiriinsamlingen analyseras i två delar för att säkerställa resultatet och att 

intervjufrågorna tagit fram tillförlitliga svar. Den första delen analyserar 

transkriberingarna genom meningskodning vilket går ut på att anknyta ett eller flera 

sökord till ett textstycke för att se kopplingar till den teoretiska referensramen  

(Kvale & Brinkmann 2009). Den nästkommande delen analyserar empirin genom 

meningskoncentrering vilket innebär att respondenternas uttalanden presenteras i 
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nedkortade formuleringar för att lyfta fram det väsentligaste från respondenternas 

redogörelser (Kvale & Brinkmann 2009). Vidare förklaras att denna del ska 

genomföras i följande fem steg: 

 

1. Först ska hela intervjun läsas igenom för att generera en uppfattning av 

helheten. 

2. Därefter fastställs det centrala budskapet i intervjun. 

3. Sedan utformas det tema som dominerar det centrala budskapet utifrån 

respondentens synvinkel. 

4. Efteråt ställs frågor till de centrala budskapen utifrån studiens syfte. 

5. Slutligen sammanfogas intervjuns teman i en beskrivande redogörelse.  

 

Empirin presenteras efter intervjuguidens teman. Då en intervju genomförs via e-post 

är transkribering ej nödvändig då svaren kommer att återges mer kortfattat och utan 

möjlighet att studera respondentens spontana kroppsspråk. 

 

Då ålder, kön eller arbetsgivare inte är relevanta variabler för formulärets resultat slås 

enkätformulärets resultat samman. Likt intervjuerna ska empirin analyseras genom 

meningskodning för att se samband med den teoretiska referensramen och på så vis 

säkerställa eventuella slutsatser (Kvale & Brinkmann 2009).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den tidigare och aktuella forskningen till varför det är så 

få kvinnor på ledande positioner inom organisationer. Dessa centrala teoretiska 

begrepp utgör grunden för kommande kapitel och bidrar med förförståelse till ämnet.  

3.1 FORSKNINGSFÄLTET 

Forskning kring kön, genus och ledarskap har vuxit sedan 1970-talet då studier kring 

kvinnliga chefer stod i fokus. Under 80-talet startade intresset kring varför kvinnliga 

chefer var få och under 90-talet omkonstruerades ledarskapsbegreppet och fokus 

skiftade mot de manliga cheferna (Wahl et al. 2001). Parallellt med denna forskning 

växte feministisk teori fram ur den tidigare kvinnorörelsen som kulminerade under 

60-talet (Svedberg 2003; Wahl 2003; Svanström et al. 2004; Åkerblom 2009; 

Schmeichel 2011; Weeks 2011). Samuelsson (2008) menar att det är viktigt att skilja 

på feministisk forskning och genusforskning då den förstnämnda är den enda som 

inkluderar maktförhållanden, dominans och underordning i förhållande till kön. 

 

I den tidiga genusforskningen beskrevs skillnaden mellan kön och genus som 

oproblematiskt eftersom att olikheterna förutsattes vara givna  (Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2012). När begreppet senare löstes upp från det 

biologiska ”könet” har forskningen visat på kvinnors underordning som en obeständig 

social position. Idag betonas att gränslandet för vad som anses vara acceptabla 

könsnormer i själva verket är odefinierat  (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2012). Organisationsteorin har länge ignorerat frågan om kön och därför har den 

kritiserats för att vara könsblind (Mills & Tancred 1992; Hearn 1998; Wahl 2003; 

Samuelsson 2008; Åkerblom 2009; Schmeichel 2011). Denna kritik baseras på det 

faktum att teorin är skriven samt anpassad ur maskulina synvinklar men även att den 

varit omedveten om könets betydelse.  

 

Eriksson-Zetterquist och Renemark (2011) beskriver att svenska företags 

jämställdhetsarbeten är ambitiösa men trots ansträngningar och lagstiftning finns det 

svårigheter i att nå målen. De menar att en aspekt som skulle kunna påverka är den 

jämställdhetsdiskurs som inverkar på de faktiska åtgärderna och dess resultat. Tanken 



 14  

är att dessa diskurser ska uppmärksamma vad som är problemen inom organisationens 

jämställdhet. Diskursen förklaras i sex delar: 

 

Könsblint perspektiv  När jämställdhet inte är ett problem som berör 

organisationen. 

 

Generationsfråga   När äldre generationer försvinner tar de med sig 

problemen och då berör de inte den nya generationen. 

 

Kvinnoproblem  När kvinnor ändrar sitt beteende till exempelvis mer 

karriärorienterat så löser sig problemet automatiskt.  

 

Könsmaktsordning ses  Män och kvinnor bör av lämplighetsskäl utföra olika  

som naturlig    arbetsuppgifter, jämställdhetsproblemet är onaturligt.  

 

Kompetens  All kompetens tas till vara på för att lösa problem och 

delas in i två grupper, kompetens och erfarenhet. 

 

Makt  Det kan bli maktkamp när båda könen tar för sig av 

makt och förmåner vilket påverkar jämställdhetsarbetet.  

 

Zakrisson och Löfstrand (2010) publicerade i Svensk Idrottsforskning en studie om 

beslutande organ inom föreningsidrott vilken finansierades av Centrum för 

idrottsforskning och EU. Studien utfördes på åtta idrottsföreningar genom djupgående 

intervjuer om deras verksamhets- och jämställdhetsarbete. Resultatet visade att de 

kvinnliga och manliga sfärerna tilldelades olika makt och att vissa krafter aktivt 

försökte bibehålla denna maktordning där männen överordnades kvinnorna. Studiens 

slutsatser uttryckte även att föreningarna upplevde svårigheter i att rekrytera kvinnor 

till ledar- och styrelseposter vilket delvis förklarades av att idrott definieras på ett sätt 

som exkluderar kvinnors intressen. 

 

Studien Operation chef genomfördes av byrån mot diskriminering i Östergötland 

(2012) och visade att män i större utsträckning utnyttjade informella nätverk i 

arbetslivet för att söka sig till nya jobb eller högre positioner. Nätverken skapades 
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bland annat under idrottsaktiviteter på fritiden vilka tenderade att allt för ofta 

exkludera kvinnor. Detta ledde till att kvinnor i större utsträckning var tvungna att 

arbeta hårdare för att visa upp sina arbetsprestationer. Resultatet av studien påvisar att 

rekrytering ofta sker genom informella nätverk vilket kan klassas som en omedveten 

kvotering eftersom att det sker en positiv särbehandling gentemot en specifik grupp. 

 

3.1.1 KVOTERING 

Crosby et al. (2003) beskriver i sin artikel kvotering som en mycket kontroversiell 

fråga. Undertonen antyder att författarna förespråkar lagstiftad kvotering och menar 

på att alla gynnas i slutändan. Vidare förklarar de att kvotering kan lösa upp 

institutionella barriärer som bidrar till att kvinnor inte kommer in i organisationer. Vid 

rekrytering kan diskriminerande handlingar ske omedvetet eftersom att människor 

inte alltid tänker på fördomar och stereotyper. Intervjufrågor som ställs kan därför 

vara omedvetet riktade i avsikt att eliminera en grupp. Dessutom förklaras att 

personer som har vetskap av att de är mål för negativ stereotypisering presterar sämre 

kring ämnet eller situationen vilket kan leda till att de undviker vissa situationer och 

branscher.  

 

En studie som genomförts på senare tid är den av finansforskaren Karin Thorburn 

(2013). Hon publicerade via SNS ekonomerna könsbalansen inom styrelserummen 

och presenterade i sina slutsatser att med utgångpunkt från forskningsläget finns det 

inga argument som talar för att kvotering har negativa effekter på bolagens 

värdetillväxt. Forskningen pekar istället på att styrelser skulle arbeta mer aktivt vid ett 

högre deltagande av kvinnor.  

 

3.1.2 WOMEN TO THE TOP 

Mellan åren 2003-2005 genomfördes ett samarbetsprojekt (JämO 2005) mellan 

Estland, Danmark, Grekland och Sverige som kom att kallas Women to the Top. Detta 

finansierades till stora delar av Näringslivsdepartementet och Europeiska 

Kommissionen och i Sverige deltog totalt 23 företag.  

 

Målet med Women to the Top (JämO 2007) var att påskynda rekryteringen av 

kvinnliga ledare på toppositioner genom att utveckla långsiktiga metoder och verktyg 

utifrån ett genusperspektiv. Detta grundades på att rekrytering skedde genom egna 



 16  

nätverk vilket upprätthöll gamla normer och ledde till att män i hög grad rekryterade 

män. Samarbetsprojektet var noga med att förtydliga att rekrytering krävde att 

ledningen var väl medveten om att kön spelar roll och att det fick konsekvenser i 

arbetslivet. 

 

Projektet (JämO 2005) arbetade med en metod där bestämda element var givna. För 

att delta så krävdes det ett fullständigt engagemang från företagens operativa chefer, 

en insikt om genus betydelse inom organisationen, förståelse för betydelsen av 

strategier för att uppnå en förändring och innebörden av nätverkande, 

karriärsplanerande, mentorskap, handlingsplaner och alternativa förebilder. Genom 

projektets process refererades bland annat till Anna Wahls (2003) Det ordnar sig som 

översattes till tre språk. 

 

Women to the Top (JämO 2005) resulterade i att deltagande företag uttryckte en stor 

förändring och en större förståelse för genusrelaterade problem på arbetsplatsen. 

Vidare beskrivs att 15 av de 23 svenska företagen påbörjade arbetet utifrån en 

handlingsplan med mätbara mål sedan projektet avslutats. Studien visade även att 

strukturerade och transparanta rekryteringsprocesser var till kvinnors fördel då de 

försäkrade att kompetens går före kön. Studien genererade även interna och externa 

nätverk hos de medverkande organisationerna, mycket tack vare Europeiska 

Kommissionens stöd. Dessutom utvecklades en webbsida efter projektets avslut för 

att upprätthålla de rekommendationer som studien ledde till. 

 

Projektet (JämO 2005) tog efter den avslutade studien fram en modell för att förklara 

varför det är så få kvinnor på ledande positioner inom organisationer. Modellen 

kallades för ”glashuset” och utgick från teorin om glastaket (se 3.3). Under Women to 

the Top så framkom det även att det fanns ett ”klibbigt golv” som höll kvar kvinnorna 

på lägre positioner inom hierarkin. Två andra begrepp som växte fram var 

”manshissar” som visade att män snabbare tog sig uppåt inom organisationerna samt 

”glasväggar” som tydde på att de yrken som kvinnor valde inte ledde till 

toppositioner. Avslutningsvis fann studien att det fanns en ”glasklippa” som pekade 

på att kvinnor som lyckats ta sig upp på ledande position var mer utsatta i sin 

jobbsituation än män i samma roll.   
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Modellen för glashuset presenteras i en illustration nedan: 

 

 

Figur 1 JämO 2005, s 45. 

År 2007 gjordes på begäran av Jämställdhetsombudsmannen (JämO 2007) en 

uppföljning av projektet Women to the Top. Detta resulterade i en rapport med syfte 

att utvärdera projektets framtagna handlingsplaner samt sprida de erfarenheter som de 

deltagande företagen erhållit till andra organisationer som arbetar aktivt med att 

rekrytera kvinnor på ledande positioner. Av de totalt 15 företag som på egen hand tog 

fram specifika handlingsplaner under projektets gång deltog 14 i studiens uppföljning 

(JämO 2007). Utfallet blev att majoriteten av organisationerna levde upp till sina 

handlingsplaners målsättningar. Däremot menade utredarna att detta bör ses kritiskt 

då målen i vissa fall var antingen orimligt höga eller låga samt att två år är något kort 

för att dra generella slutsatser. Sammanfattningsvis konstaterades det att efterfrågan 

från samhället för att rekrytera kvinnliga toppchefer är hög och bland studiens 

deltagande företag anger majoriteten att projektet har påverkat organisationens syn på 

jämställdhet åt rätt håll. 
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3.2 TOKENS 

Rosabeth Moss Kanter är en ledarskapsforskare som 1977 gav ut Women of the 

Corporation vilken senare publicerades i en uppdaterad upplaga 1993. Där skrev hon 

om de strukturella aspekterna av att kvinnor befann sig i organisationer där män 

dominerar. Studien är väl etablerad inom vetenskapen då den sedan publikationen 

1977 har omnämnts av flertalet forskare (Wahl 2003; King et al. 2010; Stichman et al. 

2010; Ryan et al. 2012; Hellerstedt 2013). 

 

3.2.1 WOMEN OF THE CORPORATION 

Kanter (1993) utgick delvis från en studie på företaget Industrial Supply Corporation, 

framöver nämnt som Indsco. Organisationen är en pseudonym och vissa delar i 

studien censurerades när den genomfördes på 1970-talet då företaget var det mest 

framgångsrika och expanderande inom industriell produktion under sin tid. Indsco 

dominerades av män på höga positioner och konsekvensen blev att de få kvinnor som 

befann sig på högre befattningar blev relativt ensamma och sågs som “outsiders”. 

Kanter pekar på den numeriska betydelsen av olika grupper inom organisationer och 

menar på att när proportionerna mellan minoritet och majoritet ändras så leder det till 

sociala förändringar. Kanter kritiserar de slutsatser som antyder att män överlag skulle 

inneha proaktiva egenskaper och ett uppgiftsorienterat ledarskap medan kvinnor 

skulle vara mer reaktiva och emotionella. 

 

Studien delade upp olika typer av grupper utefter deras proportionella representation. 

De sociala kategorierna (se bild nedan) A och B var i detta fall kvinnor och män. Den 

skeva uppdelningen sker vid fördelningen 85:15 där den större gruppen nämns som 

dominanta och fåtalet benämns som “tokens”. Effekten i en sådan grupp är att de 

oftast ses som representanter för sin kategori, som symboler istället för individer. 

Först vid fördelningen 65:35 namnges kategorierna som minoritet och majoritet. 
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Figur 2 Kanter 1993, s 209. 

I och med denna presentation stadgade Kanter begreppet “tokens” som myntar ut i en 

ism.  

“The token does not have to work hard to have her presence noticed,  

but she does have to work hard to have her achievements noticed”  

(Kanter 1993, s 216) 

3.2.2 TOKENISM 

Tokenismen (Ryan et al. 2012) påvisar att personer som är ”underrepresenterade” 

upplever flertalet viktiga effekter inom vilket sätt “minoritetsgruppmedlemmar” 

uppfattar en särskild social kontext. Kanter (1993) menar att tokenismen således 

synliggör jämlikheter eller ojämlikheter inom grupper som symboliseras av ett mindre 

antal personer ur en underrepresenterad grupp, ofta kopplat till etnicitet eller kön 

inom en arbetsgrupp. Indsco var under studiens gång ett exempel på en skev 

fördelning där kvinnorna var klart underrepresenterade. Kanter hävdar att tokenism 

leder till cykler som förstärker det låga antalet kvinnor för att fortsättningsvis 

positionera dem som “tokens”. Vidare beskrivs även att “tokens” har en tendens att 

uppleva att de trycks ner i de organisationer där de agerar och när de väl tar plats får 

“token” en rädsla av att andra kommer att uppfatta dem som allt för dominanta. 

Tokenismen leder enligt Kanter till att kvinnorna får en känsla av att de tvingas 

prestera bättre än männen, den dominerande gruppen, för att ses som kompetenta. 

Kvinnorna i Kanters studie uttryckte också att de ibland höll tillbaka sin framgång för 
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att den inte skulle belönas och därav hölls det för dem själva. Studien hävdar att 

tokenismen egentligen inte handlar om kön utan att det är strukturen och makt som är 

av betydelse.  

 

Wahl (2003) tydliggör att de kvinnor som klassas som ”tokens” är de som gör karriär 

inom typiskt mansdominerade branscher. Hon har i sin avhandling Könsstrukturer i 

organisationer uppmärksammat Kanters studie och refererar till den i sin egen 

tolkning av tokenismens tre faktorer: 

 

 “Synlighet” menar på att de som är annorlunda syns och på så vis får de mer 

uppmärksamhet än de som tillhör majoriteten. 

 “Kontrast” betyder att majoritetens medlemmar skapar en självmedvetenhet 

först när de bemöts av någon annan. Det finns en tendens att inom grupper 

överdriva skillnaderna mellan majoriteten och minoriteten och en konsekvens 

av tokenismen kan bli att majoriteten håller “tokens” utanför för att bevara den 

dominerande kulturen.  

 “Assimilering” innebär att majoriteten tenderar att stereotypisera och 

generalisera minoriteten så att de inte längre ses som individer. 

3.2.3 KRITIK 

Enligt psykologiforskningar (Appelbaum et al. 2003, s 47) finns det en större risk för 

stereotypisering av kvinnor när de är i minoritet i ett antal mellan 15-25 procent på 

hög nivå. Forskningen påvisade att normerna kan ändras om kvinnor representeras i 

en högre grad och, åtminstone i teorin, kommer de att ses som managers istället för 

kvinnliga managers.  

 

Viss forskning (King et al. 2009) påvisar att en del kvinnliga “tokens” upplever 

negativa situationer samtidigt som andra inte gör det. Detta beror till stor del på att 

erfarenheterna om “tokens” fortfarande är olösta. Till skillnad från de kvinnliga 

”tokens” så kommer de manliga ”tokens” inte stöta på samma utmaningar  

(King et al. 2009). Denna asymmetri motsätter sig Kanters hypoteser vilket öppnar 

upp för alternativa förklaringar. 
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3.3 GLASTAKET 

Definitionen etablerades genom en studie av Morrison, White och Van Velsor 1987 

och resulterade i Breaking the Glass Ceiling. Begreppet ”glastaket” förklarar att det 

finns ett osynligt hinder som hindrar kvinnor från att klättra i hierarkin mot 

organisationernas absoluta toppar (Wahl 2003). Hindret är således inte specifikt för 

enskilda individer utan kan appliceras på alla kvinnor. Begreppet kan ses som 

etablerat inom feministisk forskning då det nämnts och använts av flertalet forskare 

(Crampton 1999; Wahl 2003; Powell 2007; Hellerstedt 2013; Jalalzai 2013). 

 

3.3.1 BREAKING THE GLASS CEILING 

Studien (Morrison et al. 1992) intervjuade 76 kvinnliga chefer från 25 amerikanska 

företag utifrån Fortune 100, en årlig lista som Fortune magazine publicerar med de 

100 mest förmögna företagen. Forskningen inleddes med en idé om att det kunde 

finnas ett glastak, en osynlig barriär, som höll tillbaka kvinnorna till att nå höga 

positioner inom företagen. Allt eftersom att studien genomfördes fann forskarna att 

det de facto fanns fler än ett hinder för kvinnorna. 

 

“Women who managed to break through the glass ceiling often find that they are 

walled out of more senior management.” (Morrison et al. 1992, s 13) 

 

“Instead of a transparent glass ceiling above them, these women now found a wall in 

front of them of extremely sturdy construction.” (Morrison et al. 1992, s 139) 

 

I studien framkom att kvinnorna upplevde det som svårt att avancera vidare inom 

organisationen då de kände av en vägg, en barriär, att som kvinna nå en topposition. 

Studien visade på att antalet kvinnor som tog sig igenom glastaket ökade men att 

ytterst få av dessa lyckades avancera till att bli ledande befattningshavare.  
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Studien beskrev sex kriterier som alla de intervjuade kvinnorna som lyckades ta sig 

till ledande positioner besatt åtminstone en eller flera utav: 

 

1. Hjälp från ovan 

2. Meritlista över prestationer 

3. Vilja att lyckas 

4. Förmåga att hantera underordnade 

5. Villighet att ta risker i karriären 

6. Förmåga att vara tuff, beslutsam och krävande  

 

Resultatet visade också på att kvinnliga ledare var lika bra som manliga ledare på att 

leda, influera, motivera medarbetare, vara uppgiftsorienterade och verbalt effektiva. 

Studiens intervjuer av de kvinnliga ledarna resulterade i ett antal motsägelsefulla 

förväntningar på dessa kvinnor: 

 

1. Ta risker, men var konsekvent enastående 

2. Var tuff, men var inte macho 

3. Var ambitiös, men förvänta dig inte ett rättvist bemötande 

4. Ta ansvar, men följ andras råd 

 

Studien beskrev även olika typer av stress som kvinnliga chefer upplevde. Den första 

nivån var stressen för själva jobbet och det ansvar som det inkluderade och många 

uppfattade det som att arbetet var något som pågick dygnet runt. Den andra nivån var 

det faktum att kvinnliga chefer var en minoritet vilket kunde kännas som en 

belastning då de föregick som ledande exempel för kommande kvinnor genom att de 

ofrivilligt representerade kvinnor som en grupp. Den tredje och sista nivån av stress 

uppkom utifrån krav från livet utanför jobbet. Kvinnor förväntades fortfarande ta det 

största ansvaret för hushållet, uppfostra barnen samt underhålla förhållandet. En del 

av denna stress var den som uppstod när kvinnorna tvingades ställa om från sin 

yrkesroll som tuff och effektiv till sin privatroll som ömsint, kravlös, lekfull och 

sexig.  

 

52 av de 76 intervjuade kvinnorna hade lyckats med det som väldigt få kvinnor 

tidigare klarat av, att nå en högre ledande position inom företaget. Studien beskrev det 
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som att dessa kvinnor lyckades ta sig igenom glastaket med hjälp av intelligens, hårt 

arbete och att de uppnått en hel del, något som kunde appliceras även på kvinnor som 

inte lyckades klättra lika högt. De 52 kvinnorna hade något “extra” som fick dem att 

slå igenom men forskarna lyfte även fram vikten av tur i kombination med kompetens 

och stöd. 

 

Det fanns en tendens till att stödet som kvinnorna upplevde kom från yngre 

medarbetare. Medan attityden gentemot icke traditionella chefer ändrades så 

uppfattades vissa organisationer alltjämt inneha en fientlig miljö till ledare från en 

minoritet. I dessa miljöer var diskriminering och stereotypisering fortfarande kritiska 

frågor. Organisationer som leddes av män från den äldre generationen hade en 

tendens att hålla tillbaka kvinnor från ledande positioner medan organisationer med 

yngre manliga chefer anställde kvinnliga chefer i en högre omfattning. Studien drog 

slutsatsen att yngre män visade sig vara bättre chefer då de var villigare att stötta och 

främja utvecklingen för underordnade från minoriteten i sin strävan att nå en högre 

position. Detta fenomen troddes bero på att yngre män hade stött på ledande kvinnor 

redan från skoltiden och att de sedan hade följts åt av karriärkvinnor genom sitt 

arbetsliv. 

3.3.2 KRITIK 

Begreppet “glastaket” stöds av den betydligt nyare artikeln Cracks in the Glass 

Ceiling (Goodman et al. 2013). Där inleder författarna med siffror från flera 

amerikanska studier som visade på att endast 3-5 procent av de högsta ledarna inom 

den privata sektorn i USA var kvinnor. Artikeln baseras sedan på den studie som de 

genomfört för att undersöka om detta glastak fortfarande existerar. Resultatet visade 

att barriären som uppkom fortfarande var så pass distinkt att slutsatsen drogs att 

kvinnor inte tillsattes på höga positioner enbart på grund av deras kön och inte för att 

de saknade jobbrelaterade kunskaper, utbildning eller erfarenhet. Goodman et al. 

(2013) påvisade även att rekryteringar av höga positioner hade en tendens att ta efter 

den föregående chefen. Eftersom att den personen oftast var man så resulterade det i 

att organisationen anställde en man som efterträdare. Studien visade också att 

kvinnliga ledare var presenterade i en högre grad i organisationer som etablerats 

senare samt i organisationer med hög personalomsättning.  
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras empiri från intervjuerna med de kvinnliga ledarna, 

enkätformulären från medarbetarna samt intervjuerna med Svenska 

Ishockeyförbundet och HockeyAllsvenskan. Representanter från Svenska 

Ishockeyförbundet är Erika Holst, utvecklingsansvarig för damishockey, samt Henrik 

Haraldsson, vice utvecklingschef. HockeyAllsvenskans företrädare är Sonny 

Lundwall, ligachef. Därefter analyseras empirin gentemot den teoretiska 

referensramen. De kvinnliga ledarna benämns som R1-R3 för att bevara deras 

anonymitet.  

4.1 GEMENSAMMA KARAKTÄRSDRAG 

Teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) betonar vikten av kvinnliga ledares 

karaktärsdrag. Studien ämnade därmed erhålla en ökad förståelse för om det fåtal 

kvinnliga ledarna inom svensk elitishockey besatt gemensamma egenskaper. Svaren 

kunde sedan ge indikation på om vissa karaktärsdrag är avgörande för kvinnor när de 

strävar efter högsta ledande position inom ishockeybranschen. Sökandet efter denna 

insikt ledde till utformningen av fråga 5 och 6 i bilaga 1 (s 55) samt fråga 1 i bilaga 2 

(s 56). 

 
4.1.1 DE KVINNLIGA LEDARNA 

Enligt R1 är hon en rak och ärlig person men medger att det möjligtvis skulle kunna 

uppfattas som aggressiva karaktärsdrag av personer som hon möter i arbetet. Hon 

menar att om en kvinna är rak och ärlig kan hon uppfattas som tuff och att den 

direktheten kan ses som lite jobbig. R1 generaliserar delvis då hon säger att kvinnor 

ifrågasätter i en högre grad än vad män gör.  

 

R2 berör också karaktärsdraget rakhet när hon tydligt uttrycker att hon inte är 

konflikträdd och det kan därför motverka missförstånd i hennes arbete. Hon arbetade 

under en period utomlands och där uppfattade hon att vissa medarbetare ibland tyckte 

att hennes ledarskap var jobbigt men att de i efterhand kunde se resultat. R2 förklarar 

att hon där sågs som en “engagerad perfektionist som inte kompromissade på kvalitet 

eller de mål jag satt upp”. Även R3 anser sig vara en rak ledare i sin kommunikation 

men medger att det nog kan anses vara “lite okvinnligt”. Hon säger att det försvårar 



 25  

arbetet när folk “lindar in saker” vilket gör det viktigt med en rak och tydlig 

kommunikation inom en organisation.  

 

“Jag är inte arg, jag är effektiv!” (Intervju med R1) 

 

R1 förklarade att hon ansåg det vara “lite kvinnligt” att vara öppen för dialog. En 

följd av denna inställning var att hon såg det som väldigt naturligt att kommunicera 

via Twitter när hon tillträdde som chef, ett socialt forum där även R2 är aktiv. R3 

förklarar att hon alltid har föredragit att arbeta med män eftersom att deras 

kommunikation är betydligt enklare och rakare.  

 

R2 ser sig själv som en uppmuntrande och inspirerande ledare som peppar och stöttar 

sina medarbetare. Hon säger att hon är glad och positiv vilket i sin tur genererar 

energi som leder till att hon får med sig medarbetarna. Detta är mer eller mindre 

synonymt med det som R1 framförde när hon talade om vikten av glädje till och på 

jobbet. Hon beskrev också betydelsen av att sprida glädje till sina medarbetare och 

inom organisationen, något som R1 menar är extra viktigt för att kunna vända ett tufft 

läge och komma tillbaka starkt. Hon säger att hon inte “brukar välja att se hinder utan 

jag brukar försöka se möjligheter.” R1 fortsätter med att förklara att hon även bjuder 

in medarbetarna till att de ska våga vara öppna och ärliga trots att hon inte alltid håller 

med och betonar därefter vikten av kompetenta medarbetare.  

 

R2 instämmer med R1 och framhåller betydelsen av att ha kompetenta och hungriga 

människor runt omkring sig. R2 förtydligar att om hon sprider inställningen av att 

vilja lyckas med sin karriär så inspirerar hon även sina medarbetare. Hon medger att 

det skett en del personalförändringar sedan hennes tillträde som en del av den 

förändringsfas som genomförts. Denna underton av betydelsen av att prestera 

återkommer i intervjun med R3 som lägger stor vikt vid att prestera i arbetet och en 

ambition att lyckas vilket slutligen kommer att leda till att man klättrar i karriären. 

Ordspråket “hårt arbete lönar sig” är hennes inställning och hon menar på att hon 

alltid har satt väldigt hög press på sig själv. Även om R3 anser att det kan vara en 

fördel att vara kvinna i arbetslivet medger hon även att hon många gånger känt sig 

tvingad till att prestera mer för att uppnå någon form av jämvikt gentemot manliga 

kollegor. 
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4.1.2 MEDARBETARNA 

Enkätsvaren gav medarbetarnas syn på karaktärsdragen hos samtliga av de kvinnliga 

ledarna. Nedan följer ett urval av de egenskaper som förekom mest frekvent: 

 

 

Figur 3 Svar fråga 1, bilaga 2. 

Karaktärsdragen som beskrivs av medarbetarna liknar de som nämnts av de kvinnliga 

intervjurespondenterna. De mest förekommande orden var rak och positiv/glad och 

flera av dem har koppling till “hårt arbete” som även lyfts fram av de kvinnliga 

respondenterna. En skillnad i svar är de positiva och glada karaktärsdragen som 

framhölls av kvinnorna men som knappt berörts av medarbetarna i enkäterna. 

Medarbetarna nämner också egenskaper så som envis och otålig, beskrivningar som 

kan innebära negativa associationer. 

 

4.1.3 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET & HOCKEYALLSVENSKAN 

Då Svenska Ishockeyförbundets och HockeyAllsvenskans utlåtanden förklarar 

jämställdhet ur ett bredare synsätt har de inte uttalat sig om specifika karaktärsdrag. 

 

4.1.4 ANALYS 

Studiens resultat visar på att de kvinnliga ledarna är raka och ärliga och att detta 

ibland kan uppfattas som jobbigt av medarbetarna. Trots att R2s utsagor är mindre 

utförliga då de insamlades via e-post så är sambandet mellan hennes svar och de 

övriga kvinnliga ledarnas svar angående karaktärsdrag mycket lika. Det framkommer 

även tendenser på att de utvalda kvinnorna innehar egenskaper som kan ses som 

typiskt “okvinnliga” vilket kan vara en konsekvens av det könsblinda perspektiv 

(Mills & Tancred 1992; Hearn 1998; Wahl 2003; Samuelsson 2008; Åkerblom 2009; 

Schmeichel 2011) som länge genomsyrat den vetenskapliga teorin. Kvinnorna ansåg 

sig ha egenskaper så som glad, positiv, uppmuntrande, peppande, stöttande och 

inspirerande. Detta kan tolkas som en bra självinsikt då det stöds av deras närmsta 

medarbetare. Däremot lyfter medarbetarna fram karaktärsdrag som kan ses som 

mindre smickrande då de anger otålighet och envishet.  
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Kanters (1993) teori om “tokens” betonar att minoriteten kan uppfatta att de tvingas 

prestera bättre än majoriteten och detta har stöd utav R2 som återgivit detta skriftligt 

via e-post. Hon menar på att hon i vissa situationer känt en mycket hög press på sig 

från sin omgivning och uppfattar den som högre än den press som hon upplever att 

männen möts av. Kanters studie menar även att minoriteten upplever en rädsla av att 

ta allt för stor plats vilket kan leda till att majoriteten uppfattar dem som ett hot. 

Denna rädsla har inget stöd av den utförda studien då de tillfrågade ledarna snarare 

framhäver hur viktigt det är att kvinnor vågar ta för sig i en så pass mansdominerad 

bransch som ishockeyn trots allt är. 

 

Teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) framhäver hur viktigt det är med viljan att 

lyckas samt viljan att ta risker för att nå högt uppsatta positioner, attribut som de 

kvinnliga ledarna enligt intervjuerna besitter. Andra framgångsfaktorer är enligt teorin 

förmågan att vara tuff, beslutsam och krävande. Enligt studiens resultat uppfylls dessa 

karaktärsdrag av de undersökta kvinnorna. Genomgående användes ovanstående ord, 

alternativt synonymer, och de fick också kraftigt stöd av de kompletterande svaren 

som framkom ur enkäterna. En annan aspekt som glastaket lyfter fram är förmågan att 

hantera underordnade och kvinnorna i studien betonar betydelsen av att omge sig med 

kompetenta människor på arbetsplatsen.  

 

Studien (Morrison et al. 1992) som genomfördes och som ledde fram till teorin om 

glastaket noterade faktorer som var av betydelse för att nå de allra högsta positionerna 

inom organisationen. Hårt arbete, kompetens och stöd låg som grund till kvinnornas 

framgång enligt glastaket vilket korrelerar med denna studies resultat. Detta påvisar 

vikten av utmärkande karaktärsdrag hos de få kvinnliga ledare som återfinns inom 

ishockeybranschen.  

 

4.2 REKRYTERING INOM ISHOCKEYBRANSCHEN 

Denna del ska svara på huruvida det finns hinder inom rekryteringsprocessen som 

skulle kunna förklara varför det är så få kvinnor på höga positioner. I den teoretiska 

referensramen nämns jämställdhetsdiskurser (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011) 

tilltänkta att appliceras på svenska företag. Vidare beskrivs även frågan om kvotering 

(Crosby et al. 2003; DS 2006:11; Wottle et al. 2011; Thorburn 2013) samt den studie 
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(JämO 2005) som genomfördes på initiativ av Jämställdhetsombudsmannen vilken 

resulterade i handlingsplaner för att öka antalet kvinnor på ledande positioner. Även 

teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) berör den rekryteringsprocess som kvinnor 

måste passera för att nå högsta ledande position och därför utformades fråga 1, 2 och 

14 i bilaga 1 (s 55), fråga 2 och 5 i bilaga 2 (s 56) samt fråga 1, 2 och 4 i bilaga 3  

(s 57). 

 

4.2.1 DE KVINNLIGA LEDARNA 

R1 började sin karriär inom organisationen genom att sitta i styrelsen under ett års tid 

innan den tidigare klubbdirektören avgick, en man som tidigare spelat för föreningen. 

Hon var då involverad i processen att hitta en ny kandidat men blev själv kontaktad av 

headhuntern och tillfrågad om hon var intresserad. Rekryteringen av R2 påbörjades av 

ett tips från en bekant om ledartjänsten inom ishockeyföreningen varpå hon 

personligen kontaktade styrelsen som efter första telefonintervjun shortlistade henne 

direkt. Detta var under tiden som R2 arbetade utomlands så det tog lite tid innan 

kontraktet skrevs under. Under rekryteringsprocessen hade R2 totalt tre stycken 

intervjuer samt olika intelligenstester. R3 startade sin karriär inom föreningen när hon 

anställdes som ungdomsansvarig, en rekryteringsprocess som hon själv beskriver som 

märklig då hennes föregångare föreslog henne och efter enbart en intervju fick hon 

tjänsten. Hennes nuvarande position erhöll hon då den tidigare klubbchefen meddelat 

att han inte tänkte fortsätta och i samband med detta tillfrågade styrelsen R3 om hon 

ville ta över. 

 

Klubbens styrelse gick i “bräschen” då de anställde R1, en kvinna på högsta ledande 

position, och var på så vis en bidragande faktor till att ögonen öppnades upp för 

kvinnliga ledare inom ishockeyn. R1 framhäver dock att hon ibland ifrågasätts i sin 

position då hon inte har en hockeybakgrund. Dock tror hon att det faktum att det idag 

finns fyra kvinnliga klubbdirektörer/VD:ar inom ishockeybranschen har ändrat 

inställningen hos många. Hon uttrycker en stolthet över det arbete som hon har 

åstadkommit inom organisationen. R1 menar att hon antog jobberbjudandet då hon 

tyckte att det var “lite viktigt att våga ta det när jag fick frågan, då får man inte vara 

för feg och säga nej för att det är utsatt, utan vi måste våga ta utsatta jobb” och 

hänvisar till kvinnor i allmänhet. R2 definierar även sitt eget tillträde som 

banbrytande. 
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Frågan om kvotering ställdes under intervjuerna och R1 förklarade att hon egentligen 

inte gillade det, de har trots allt blivit totalt fyra kvinnor utan kvotering och att hon 

personligen aldrig skulle vilja bli inkvoterad. Rekrytering måste ske på rätt sätt där 

hänsyn enbart tas till rätt meriter. Dock så menar R1 att det sker en omedveten 

kvotering av män i denna bransch eftersom att rekrytering ofta sker bland dem som 

har anknytning till sporten och som hör till den sociala sfären. R3 uttryckte under 

intervjun en önskan om att kvotering inte ens borde vara en fråga. Eftersom att hon 

tror starkt på att “hårt arbete lönar sig” så blir det fel om man inte anställs utifrån sina 

meriter utan enbart på grund av vilket kön man tillhör. Hon menar att kvinnliga 

prestationer behöver uppmärksammas mer men är tveksam till att kvotering är rätt 

väg att gå. Inom en snar framtid ska de nyanställa på hennes arbetsplats och det har 

kommit kommentarer som påpekat att det vore kul om det blev en kvinna. Om det står 

mellan två kandidater med likvärdiga meriter där enbart könet skiljer sig åt kan det bli 

svårt att välja och om kvinnan då får tjänsten så kan det ses som en omedveten 

kvotering. 

 

4.2.2 MEDARBETARNA 

En fråga i enkäten som berörde rekryteringsprocessen handlade om hur 

enkätrespondenterna allmänt ställde sig till kvotering. Utfallet visade att en klar 

majoritet var emot denna positiva särbehandling. En kommentar som uppkom var att 

kvotering inte är “svart eller vitt” då respondenten förespråkade mer jämställda 

arbetsplatser men framhävde betydelsen av kvalifikationer framför kön.  

 

Medarbetarna fick frågan om de reagerade på vetskapen av att de skulle komma att 

arbeta under en kvinna där de svarade med ”låg reaktion”. En kommentar var att de 

inte såg någon skillnad i varken kvinnligt eller manligt ledarskap och att kön var utan 

betydelse när det handlade om chefen. 

 

4.2.3 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET & HOCKEYALLSVENSKAN 

Henrik Haraldsson på Svenska Ishockeyförbundet menar att rekrytering inom unga 

åldrar bidrar till ett ökat intresse för hela ishockeybranschen. Förbundets arbete 

handlar främst om att skapa sportslig utveckling genom den ideella sektorn vilket 

bland annat innebär utbildning av tränare och ledare. Utöver detta tillkommer projekt 

som bland annat tar upp jämställdhet. Eftersom att SHL och HockeyAllsvenskan är 
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egna intresseorganisationer kan inte ishockeyförbundet blanda sig i hur de arbetar 

med jämställdhet. Därför ligger fokus på att bredda det allmänna intresset för att på så 

vis få fler kvinnor att söka sig till branschen. Förhoppningarna är att om fler kvinnor 

kommer in och ishockeyförbundet kan få dem att stanna kvar så kommer andelen 

kvinnor att öka på lång sikt. Haraldsson menar att det gäller inom branschen på alla 

nivåer, från utövare till styrelserepresentant. Erika Holst på Ishockeyförbundet 

nämner att ett projekt som har utformats är Tre Kronors hockeyskola för tjejer som 

vuxit stort sedan starten 2011 och idag utbildas totalt 2100 flickor över hela Sverige.  

 

Sonny Lundwall på HockeyAllsvenskan menar att män i större utsträckning är 

skickligare än kvinnor på att skapa sociala nätverk kring sitt yrke. Han menar att 

mycket av jobben tilldelas genom kontakter och inte av traditionella ansökningar 

vilket kan vara en faktor till att det är betydligt färre kvinnor inom 

ishockeybranschen. Det är svårt för HockeyAllsvenskan att påverka klubbarnas arbete 

inom organisationerna och huruvida de strävar för en mer jämställd idrott och i 

dagsläget saknas en gemensam jämställdhetspolicy. Lundwall ställer sig positiv till 

kvotering eftersom att han påpekar att någonting måste göras för att fler kvinnor ska 

komma in i olika branscher. Han menar att vid en eventuell lagstiftad kvotering skulle 

näringslivet, liksom ishockeybranschen, gynnas även om förändringen inte kommer 

att vara revolutionerande. Vidare tror han inte att det inom den närmsta tiden kommer 

att ske en trend med fler kvinnliga ledare utan att de som rekryteras förmodligen är 

enstaka fall.  

 

Lundwall nämner även att det kan finnas en koppling mellan att de nuvarande 

kvinnliga ledarna finns inom storstadsregionen, undantag av Örnsköldsvik. Det skulle 

kunna vara så att storstäderna är trendsättare vilket sedan smittar av sig på övriga 

landet. Dock tror han att den största anledningen tämligen borde bero på att urvalet på 

erfarna och utbildade kvinnor är större i Stockholmstrakten.  

 

4.2.4 ANALYS 

Vikten av att vara först, stolthet och “att gå i bräschen” är exempel som har lyfts fram 

från de kvinnliga respondenterna när de har beskrivit sin arbetssituation samt deras 

tankar inför tillträdet. Detta framhävdes även av R2 men mer kortfattat då svaret 



 31  

erhölls via e-post. Avsaknaden av det personliga mötet gjorde att följdfrågor inte 

kunde ställas vilket limiterade vidareutveckling av samtalet. 

  

I nuläget utgör de kvinnliga respondenterna 15 procent av det totala antalet 

klubbdirektörer/VD:ar inom svensk elitishockey. Appelbaum et al. (2003) påpekar att 

i spannet mellan 15-25 procent finns det en ökad risk för sterotypisering. Forskningen 

visar att när representationen av kvinnor ökar ändras normerna, det vill säga det blir 

en minskad risk för stereotypisering. Om normer bryts och acceptansen ökar skulle 

det eventuellt innebära att fler kvinnor söker sig till branschen. De kvinnliga cheferna 

skulle därav (Appelbaum et al. 2003) gå från att bli sedd som kvinna till att ses som 

en manager.  

 

Svenska Ishockeyförbundets representanter förklarade att deras arbete handlar mycket 

om att få in och behålla fler kvinnor i alla åldrar inom den ideella delen av idrotten. 

Detta skulle på lång sikt innebära att ishockeyn blir mer jämställd. Belägget fick 

medhåll från HockeyAllsvenskans Sonny Lundwall som tillade att om fler kvinnor 

aktivt valde att stanna kvar inom branschen skulle de även inta högre positioner. 

Crosby et al. (2003) hävdar att om en bransch utsöndrar ett motstånd som en grupp 

känner sig träffad av, exempelvis kvinnor, kan de välja bort den branschen medvetet 

eftersom att de upplever att de aldrig kan accepteras. Svenska Ishockeyförbundets 

jämställdhetsarbete kan därav bidra till att kvinnlig acceptans inom branschen ökar.  

 

En del som nämns i glastaket (Morrison et al. 1992) är att kvinnor ofta får hjälp från 

ovan i hierarkierna för att nå sina positioner. Det stämmer delvis i den utförda studien 

då de kvinnliga respondenterna blivit headhuntade inom organisationen. Undantaget i 

detta fall är R2 som själv tog kontakt och sökte sig till branschen. Empiriinsamlingen 

från de kvinnliga ledarna visar att rekryteringen inom ishockeybranschen till största 

del sker genom sociala sfärer. Sonny Lundwall höll med om de sociala nätverkens 

betydelse och att kvinnor måste lära av männen som är duktigare på att nyttja dessa 

nätverk.  

 

Frågan om kvoteringens vara eller icke vara gav intressanta svar. De kvinnliga 

ledarna var eniga om att ingen av dem önskade att bli inkvoterade men deras 

ståndpunkt visade sig inte vara helt svart eller vit. Deras inställning om att kompetens 
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måste gå före kön när det kommer till en anställning fick medhåll från enkätsvaren. 

Frågan om vad som kan göras åt den skeva och ojämnställda fördelningen inom 

branschen återstår dock fortfarande. R3 anser att kvinnliga prestationer måste 

uppmärksammas mer men ställer sig frågande till om kvotering verkligen är rätt väg 

att gå. Sonny Lundwall är positiv till kvotering då han tror att någonting måste göras 

för att få in fler kvinnor. Vidare förklarar han att kvotering inte kommer att ge några 

revolutionerande förändringar men bidra till nytta för fler branscher än ishockeyn. 

Detta skulle kunna ge de effekter som förklaras av Crosby et al. (2003) då de menar 

att kvotering kan hjälpa till att lösa upp institutionella barriärer som hindrar kvinnor 

från att ta sig in i vissa branscher. Kvotering skulle därför kunna hjälpa 

ishockeybranschen att nå RFs jämställdhetsmål som innebär minst 40 procent 

kvinnlig representation mot dagens 6 procent. I lagförslaget om könskvotering  

(DS 2006:11) finns det inget lagligt hinder för att införa kvotering i Sverige vilket 

skulle involvera RF och dess specialförbund, det vill säga även all 

ishockeyverksamhet.  

 

R1 menar att det inom ishockeybranschen sker en omedveten kvotering genom den 

egna sociala sfären vilket hon förklarade med att det alltid varit viktigt med 

anknytning till sporten. I Operation chef (Byrån mot diskriminering 2012) visas att 

män i större utsträckning än kvinnor utnyttjar sociala informella nätverk vilket skulle 

kunna benämnas som en omedveten kvotering eftersom att det sker en positiv 

särbehandling på bekostnad av en annan grupp. R2 menar att rekryteringsprocessen är 

en intressant parameter, om man bara “hämtar från egna led, ja då blir det enbart 

män”. Hon säger att det märks inom hennes nuvarande organisation då flertalet 

personer cirkulerar och blir kvar på ett eller annat sätt.  

 

4.3 KÖNSNORMER 

För att undersöka de könsnormer som leder till det bemötande som kvinnliga chefer 

upplever utgick studien från den teoretiska referensramen vilken inleds med tidigare 

forskning kring kvinnligt ledarskap och dess könsblindhet (Mills & Tancred 1992; 

Hearn 1998; Wahl 2003; Samuelsson 2008; Åkerblom 2009; Schmeichel 2011). 

Begreppet ”tokens” (Kanter 1993) beskriver vidare det normativa motstånd som 

kvinnor i minoritet bemöts av. Teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) nämner den 

stress som kvinnliga chefer upplever vilken huvudsakligen grundas i samhällsnormer. 
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Utifrån ovanstående utformades fråga 3, 7, 8, 9, 11 och 13 i bilaga 1 (s 55) samt fråga 

2 och 3 i bilaga 2 (s 56). 

 
4.3.1 DE KVINNLIGA LEDARNA 

R1 beskriver bemötandet från omgivningen, både kvinnor och män, som övervägande 

positivt då hon tillträdde på sin position som högsta chef inom klubben. Den positiva 

feedbacken kom från alla håll, bland annat från ligan och andra klubbdirektörer och 

ordföranden. Hon uppfattade det som att många såg kompetensen framför könet och 

är noga med att förtydliga att det förekom väldigt lite negativa kommentarer. Det har 

även varit folk som i efterhand ringt upp och erbjudit henne andra tjänster vilket hon 

ser som mycket glädjande. Däremot är hon förvånad över att tillträdet inte väckte 

större intresse i media.  

 

Även R2 upplevde folks reaktioner som mycket positiva när hon antog 

jobberbjudandet. Föreningen hade under flera månaders tid saknat en högsta chef och 

avsaknaden av ledarskap var tydligt. R2 kom in som “en ny frisk fläkt med en 

spännande bakgrund”. R3 delar de andra respondenternas inställning men tycker inte 

att reaktionerna varit allt för stora. Hon berättar om det enda tillfälle som hon träffat 

övriga chefer inom HockeyAllsvenskan och där mottogs hon med enbart positiva 

kommentarer. De var i form av att det “behövdes lite jämvikt” och hon hörde inget 

“vad gör du här lilla gumman?” utan fick känslan av att hon uppskattades. 

 

R1 uttrycker tydligt att hon känner sig lurad av den bild som målades upp av 

näringslivet medan hon studerade. Hon kände fram till sin examen att hennes liv hade 

känts väldigt jämlikt men när hon sedan kom ut på arbetsmarknaden så frågade alla 

när hon skulle ha barn. R1 beskriver det som att få en rak höger och det blev ett riktigt 

uppvaknande. Hon berättar också att hon tidigare har blivit uppsagd från en 

provanställning då hon under samma period blivit gravid. Även tiden som 

småbarnsförälder beskriver hon som väldigt ojämlik och ger exempel på de olika 

bemötanden som hon och hennes dåvarande man fick vid hämtning på dagis, trots att 

de anlände vid samma tidpunkt.  

 

R3 har däremot inte upplevt samma ojämställdhet när hon skaffade barn. Hennes egen 

förklaring är att det kan ha berott på att hon skaffade barn väldigt tidigt, innan 
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karriären tagit fart, och att hon innan mammaledigheten arbetat på samma arbetsplats 

under en längre tid. R3 medger att även om hon önskar att det inte funnits tillfällen då 

hon upplevt sig blivit särbehandlad på grund av sitt kön så har det förekommit. Hon 

gav ett exempel där producenterna för en radiointervju diskuterade om de skulle 

fokusera en del av inslaget på hennes privatliv men kom sedan på sig själva med att 

de aldrig skulle ha funderat på det om de skulle intervjuat en man. 

 

R1 nämner att hon som kvinnlig ledare har bemötts av en del olämpliga uttalanden 

utifrån sin yrkesroll och hon lyfter bland annat fram skillnaden mellan yngre och äldre 

män. Hon menar på att yngre män är vana vid att det idag finns kvinnor på alla 

positioner medan äldre män, främst utifrån storstadsregionerna, har visat störst 

motstånd till hennes kvinnliga ledarskap. I sin roll som kvinnlig ledare har R1 märkt 

av en skillnad i hur folk bemöter henne jämfört med hur de uppträder gentemot män i 

motsvarande position. Hon berättar bland annat att när hon intervjuade en potentiell 

tränare reagerade hon på att tränaren sa att han hade hört att hon var en “tuff kvinna” 

och inte att hon var en “tuff person”. R2 menar på att hon inte kan svara på om hon 

skulle bemötas annorlunda om hon var man då hon inte “har något att jämföra sig 

med”. 

 

“Jag är en VD måndag-fredag, inte kvinna.” (Intervju med R2) 

 

R2 menar på att det handlar mycket om vad man själv har för självbild och 

utstrålning. Hon säger att människor inte sätter sig på henne genom att hon är rak och 

trevlig. Hon tycker att tjejer som ska "försöka spela killar" eller har ett hävdelsebehov 

för de tror de "måste" vara på ett visst sätt för att passa in gör bort sig direkt, det blir 

ansträngt och stelt och ingen kvinna vinner på det. R2 fortsätter med att hon 

personligen lever upp till detta genom att bemöta individer utifrån deras egenskaper 

och att det “ej är relaterat till kön”. Även R1 menar att hon inte bemöter individer 

utifrån kön men att hon ändå personligen upplever en viss skillnad. Hon ger som 

exempel att det är svårt att förneka att hon är i minoritet när hon “kliver in i ett rum 

fyllt med svarta kostymer” trots att inget konkret uttalas om hennes genus. R3 

förklarar att hon anser att kvinnor kan ha en tendens att inte ta för sig lika mycket och 

att de är försiktigare än män. Hon nämner löneförhandlingar som ett exempel på detta 
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då hon under sådana samtal upplevt att män “tar i så man nästan svimmar” medan 

kvinnorna uttrycker mer återhållsamma summor. 

 

4.3.2 MEDARBETARNA 

Medarbetarna håller till stor del med kvinnornas uttalande om att chefens kön inte har 

någon som helst betydelse. Liksom huvudrespondenterna lägger de vikt vid 

ledarskapet utifrån karaktärsdrag och inte utifrån genus. Två av enkätsvaren antydde 

däremot att det var en stor skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Skillnaden 

förklarades främst genom organisationens struktur och att det är så pass få kvinnor 

inom ishockeybranschen, fokus lades inte på ledarskapet i sig.  

 

4.3.3 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET & HOCKEYALLSVENSKAN 

Erika Holst påpekar att internationella framgångar kan lyfta fram ett större allmänt 

intresse som skulle innebära att damer och flickor engagerar sig vilket på sikt skulle 

öka jämställdheten och acceptansen inom branschen. Hon menar att flickors 

deltagande i ishockey bör vara lika självklart som pojkars och att denna 

problematisering måste lyftas fram. Flickorna ska inte behöva möta det motstånd som 

finns idag då allt för många personer höjer på ögonbrynen och finner det annorlunda 

att de spelar ishockey. Sådana situationer borde inte uppstå, det ska vara lika naturligt 

att skjutsa ”henne” till ishockeyträningen som ”honom”. 

 

Sonny Lundwall berättar att under säsongen så arbetade tre kvinnor som 

klubbdirektörer/VD:ar för klubbar inom HockeyAllsvenskan, vilket enligt 

organisationen ansågs oerhört positivt och efterlängtat.  Vidare förklarar han att de tre 

som kommit in i HockeyAllsvenskan ses som pionjärer vilket borde kunna locka fler 

kvinnor i framtiden. Då det inte går att uttala sig om det varit bättre med en man eller 

kvinna så tror Sonny Lundwall att fler kvinnor skapar balans inom branschen.  

 

Lundwall nämner även att det säkerligen har betydelse att en kvinna sitter ensam i en 

styrelse tillsammans med ”en massa kostymer”. Det underlättar när könsfördelningen 

blir jämnare. Han känner att han aldrig upplevt något motstånd från branschen 

gentemot att det skulle komma in fler kvinnor på högre positioner. Dock kan 

omedvetna jargoner och attityder uppkomma vilka är svårare att undvika då det sker 

omedvetet. Exempelvis om en ledningsgrupp alltid bestått av män och de planerar en 
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konferens som avslutas med en bastukväll så hade inte avslutningsaktiviteten varit 

anmärkningsvärd. Om det däremot fanns en kvinna med i ledningsgruppen skulle 

bastukvällen bytas mot exempelvis vinprovning. Han menar att detta beteende 

återspeglar hur samhället fungerar och att vissa arbetsaktiviteter är kopplat till könet. 

Detta skulle delvis kunna bero på att männen inom branschen alltid suttit där med 

andra män. All form av förändring skapar en obalans till dess att samtliga funnit sin 

plats igen. Sammanfattningsvis förklarar Lundwall att kvinnor möjligtvis arbetar på 

andra sätt än män men han tror ändå att det är personligheten som avgör hur de 

bemöts, inte könet.  

 

4.3.4 ANALYS 

Teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) lyfter fram tendensen att kvinnor uppfattar 

ett starkare stöd från yngre medarbetare och styrker påståendet med att yngre chefer 

anställer kvinnor i en högre omfattning. Denna skillnad mellan generationer stöds av 

de intervjuade kvinnorna då de framhäver att de får mer stöd från yngre män än vad 

de får från äldre män vilket kan vara en förklaring till att deras närmsta medarbetare 

övervägande tillhör den yngre generationen.  

 

Kanter (1993) hävdar att en minoritet ofta ses som representanter för hela gruppen. 

Svenska Ishockeyförbundets Erika Holst menar att det ska vara lika självklart att visa 

intresse för ishockey oavsett kön. Idag blir exempelvis flickor som spelar ishockey 

utpekade vilket stöds av Wahls (2003) förklaring på att de som är annorlunda syns. 

Kanters teori om att minoriteten representerar gruppen resulterar i att ledarna i den 

utförda studien blir symboler för det kvinnliga könet. Ett exempel på detta är då en av 

de kvinnliga ledarna fick höra att hon var en “tuff kvinna” och inte enbart att hon var 

“tuff”.  

 

Vidare beskriver Kanters teori (1993) att “tokens” har en tendens att uppleva att de 

trycks ner. Detta förnekas av de intervjuade kvinnorna som istället menar på att de 

överlag har upplevt ett stöd från sin omgivning och från branschen. R2s beskrivning 

av det positiva bemötandet är dock mer kortfattad än hos de övriga två kvinnorna och 

hade vid ett personligt möte resulterat i ett mer uttömmande svar. Sonny Lundwall 

håller med om att branschen, sett utifrån HockeyAllsvenskan, uttryckligen efterlängtat 

fler kvinnor då han menar att det skapar balans. Han ställer sig positiv till de få 
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kvinnor som trots hinder lyckats ta sig in på ledande position inom svensk 

elitishockey.  

 

Glastaket (Morrison et al. 1992) nämner de förväntningar som kvinnor utsätts för och 

tar upp föräldrarollen och familjesituationen. Teorin menar på att kvinnor än idag 

väntas ta det största ansvaret för hushållet och barnuppfostran vilket leder till en ökad 

stress. Detta berörs i den utförda studien då en av kvinnorna tydligt uttrycker att hon 

känt sig lurad när hon lämnade studierna för arbetsmarknaden och bemöttes av frågan 

“när ska du ha barn?”. Samma kvinna berättar också om en misstänkt diskriminering 

på grund av barnafödande när hennes provanställning inte förlängts då hon blivit 

gravid under samma period. Denna kvinna mötte fortsatt motstånd i föräldrarollen när 

barnen skulle hämtas på dagis då kvinnan kände att hon möttes av en kritiskt 

mottagande medan hennes man möttes av uppskattning. En av de andra intervjuade 

kvinnorna menade däremot att hon inte upplevt sitt privatliv som ett problem i 

karriären men medger själv att det kan bero på att hon skaffade barn tidigt. Samma 

kvinna har däremot upplevt att hon fått frågor om sitt privatliv som hon inte tror 

skulle ha ställts till en man vilket delvis lever upp till glastakets teori om 

förväntningar på kvinnornas roll i hemmet. 

 

Wahl (2003) nämner tre faktorer som enligt teorin om glastaket är av stor betydelse. 

Dessa är “synlighet”, “kontrast” och “assimilering” vilka kan kopplas till den utförda 

studien. De intervjuade kvinnorna upplevde att de fick mer uppmärksamhet vid 

tillträdet på ledande position än vad de skulle fått om de varit män vilket är ett tecken 

på “synlighet”. Däremot uppfattar de inte att de i det dagliga arbetet får mer 

uppmärksamhet än någon annan vilket stärks av deras medarbetare som uttrycker att 

ledarskapet utgår från personlighet och inte genus. “Kontrast” synliggörs först när 

majoriteten möts av en minoritet och blev som allra tydligast när den första kvinnliga 

ledaren rekryterades till högsta position. Utöver det lyfter de kvinnliga ledarna fram 

positiva kommentarer vilket talar emot teorin (Morrison et al. 1992) som menar att 

majoriteten försöker att trycka tillbaka minoriteten. Den sista faktorn, “assimilering”, 

stereotypiserar minoriteten och denna symbolisering nämns även av Kanter (1993). 

Detta finner delvis stöd i studien där en av respondenterna möttes av uttalandet “tuff 

kvinna” vilket gav henne känslan av att hon representerade kvinnliga ledare i 
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allmänhet. Utöver det resultatet har studien inte berört huruvida kvinnorna 

representerat kvinnliga ledare som grupp eller inte. 

 

4.4 ANLEDNINGAR TILL FÅ KVINNOR  

För att erhålla respondenteras syn på varför det är så få kvinnor på ledande position 

inom svensk elitishockey utgick studien från den teoretiska referensramens inledning. 

Där beskrivs den historiska bakgrunden till kvinnors minoritet (Svedberg 2003; Wahl 

2003; Svanström et al. 2004; Åkerblom 2009; Schmeichel 2011; Weeks 2011) och en 

jämställdhetsdiskurs (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011) presenteras med olika 

förklarande faktorer. Vidare avser begreppet ”tokens” (Kanter 1993) ange orsaken till 

kvinnors underrepresentation genom de cykler som förstärker deras 

minoritetsställning.  I teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) beskrivs även det 

motstånd som kvinnor upplever när de försöker att nå ledande positioner. Modellen 

om glashuset (JämO 2005) antyder att detta motstånd kommer från flera håll än enbart 

uppifrån. Därefter utformades fråga 10 i bilaga 1 (s 55), fråga 6 i bilaga 2 (s 56) samt 

fråga 3 i bilaga 3 (s 57). 

 

4.4.1 DE KVINNLIGA LEDARNA 

Anledningen till att det enbart finns ett fåtal kvinnliga chefer i ishockeyn är enligt R1 

historiskt betingat men också för att kvinnor inte söker sig till branschen. Hon lyfter 

även fram den tendens som framkommit där allt fler ledare inom ishockeyn innehar 

en akademisk bakgrund istället för en sportslig. Vidare menar hon att idrotten är 

duktig på att rekrytera de som tillhör den sociala sfären och män har varit i majoritet 

inom ishockeyn under lång tid. R3 samtycker och framhåller att inom ishockeyn så är 

majoriteten av andelen utövare män och detta kan leda till att de fortsätter inom 

sporten.  

 

R2 förespråkar inte alltid att man måste ha spelat hockey för att bli VD, tvärt om. I 

positionen som sportchef är sportslig erfarenhet relevant men som VD driver man ett 

bolag. Även R3 framhäver att de tjänster som dessa kvinnliga ledare besitter inte 

behöver ha någonting med ishockeykunnande att göra. Hon tror tvärtom att det kan 

vara till en fördel då fokus istället ligger på de primära arbetsuppgifterna och att det 

viktigaste är att ha kontroll över ekonomin, föreningen och utvecklingsarbetet.  

 



 39  

“Allting är inte en sportslig prestation.” (Intervju med R3) 

 

R1 menar på att det finns många duktiga kvinnliga ledare men att de inte söker sig till 

ishockeybranschen och att män i större utsträckning vågar utsätta sig för höga 

positioner inom idrotten. I denna fråga får hon medhåll från R2 som tror att det är en 

naturlig anledning till att det finns så få kvinnor på ledande positioner inom svensk 

ishockey. Hon menar också på att personer från näringslivet undviker 

idrottsbranschen på grund av riskerna, “VD:ar kickas till höger och vänster om laget 

spelat illa”. R2 framhåller även att det är en utmaning att leda ett bolag som 

fortfarande har en fot i föreningslivet. Vid de fåtal tillfällen som R1 sökt ny personal 

så har aldrig någon kvinna sökt tjänsten. R3 håller med de andra respondenterna då 

hon tror att det är av naturliga orsaker som det finns så få kvinnor inom ishockeyn och 

att detta delvis beror på rekryteringen av före detta manliga ishockeyspelare och deras 

kontakter. R3 anser även att en konsekvens av att det är få kvinnor inom 

ishockeybranschen är att de som försöker ta sig in inte vågar lika mycket som män, en 

åsikt hon lyfter fram flera gånger under intervjun. 

 

R1 berättar att hon tidigare samma vecka som intervjun ägt rum tagit ett glas vin med 

en av de andra kvinnliga ledarna. I samband med detta uttalar hon att hon troligtvis 

inte skulle göra detsamma med en manlig kollega då det kan uppstå bekymmer om de 

sociala koderna bryts och refererar till ett äldre uttryck då det sas att “man ska inte gå 

in i bastun med sina manliga kollegor”. Hon erkänner dock att hon har vänskapliga 

relationer även med manliga yrkeskamrater där hon kan utbyta tankar och idéer men 

att det inte är på samma nivå som med kvinnliga arbetskompisar.  

 

R1 inspireras av ett uttalande från den tidigare Teliadirektören Marianne Nivert och 

säger 

 

“Den dagen som jag träffar lika många inkompetenta kvinnor i en 

styrelse som jag träffar inkompetenta män, då är vi jämlika” 

 

4.4.2 MEDARBETARNA 

Responsen från enkäterna talar om att elitishockey traditionellt och historiskt sett är 

mansdominerad. En medarbetare påpekar att det kommer att ta tid att finna kvinnor 
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som är intresserade och får möjlighet att komma in i organisationerna. Medarbetarna 

anser att mansdominansen har uppkommit och bevarats inom elitishockey då fokus 

ständigt legat på de sportsliga prestationerna, prestationer som alltid varit manliga. 

Det är först på senare år som Riksserien (damhockey) fått större medialt intresse och 

utvecklat sin verksamhet.  

 

Även om mansdominansen fortfarande finns så anser medarbetarna att det i dagens 

samhälle handlar om så mycket mer om hockeyorganisationerna ska fungera. Detta 

stämmer med ett uttalande från de kvinnliga respondenterna som menar att de kan 

vara en fördel att inte kunna något om ishockey då det inte är relevant för deras 

arbetsuppgifter. Eftersom att föreningarna numera ses som företag krävs det 

kompetenta företagsledare som klubbchefer. Tidigare drevs klubbarna av 

“hockeykunnigt folk” men nu öppnar denna modernisering upp för andra ledare än 

“bara hockeyintresserade karlar”. Därav kommer fler kvinnor att ta sig in i denna 

bransch eftersom att de bedöms efter sin prestation och kompetens istället för 

erfarenhet på isen. Detta antagande stämmer överens med de svar som de kvinnliga 

respondenterna återgett, att om en grupp saknar tillhörighet till en bransch kommer de 

inte välja att söka sig till den.  

 

4.4.3 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET & HOCKEYALLSVENSKAN 

Henrik Haraldsson på Svenska Ishockeyförbundet menar att anledningen till att det är 

så få kvinnor inom branschen, från utövare till högsta operativa ledare, grundar sig i 

dess historia där många personer som idag sitter på höga positioner inom 

ishockeybranschen är uppvuxna med idrottens mansdominans. Vidare påpekar han att 

ishockeybranschen under cirka 70 års tid enbart fokuserat på ishockey som en herr- 

och pojkidrott. Han menar att det kommer att ta tid att ändra riktning på den trenden 

och det är däri som förbundets arbete ligger. Haraldsson menar att de inom 

ishockeybranschen gärna jämför sig med fotbollsbranschen där ishockeyn ser att ”vi 

ligger runt 30-40 år efter i utvecklingen” sett ur det perspektivet. Fotbollen har lyckats 

med att skapa en attraktivare damidrott som lockar fler intressenter och utövare än 

damhockeyn. Erika Holst förklarar vidare att inom mansdominerade idrotter är det 

väldigt ovanligt att kvinnor leder män. Eftersom att SHL och HockeyAllsvenskan 

arbetar som egna intresseorganisationer och drivs till största del med vinstintresse till 

elitverksamheten handlar det inte längre om vilka sportsliga meriter en person har. 
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Klubbarna vill idag ha erfarna chefer från näringslivet vilket enligt Holst skulle kunna 

tala för att fler kvinnor kan söka sig till branschen.  

 

Haraldsson menar att tiden talar för ishockeybranschen där långsiktiga satsningar i 

framtiden kommer att tala för en mer jämställd idrott där fler kvinnor finns 

representerade på samtliga positioner inom branschen. Han menar att förbundets 

samarbete med SHL och HockeyAllsvenskan är helt avgörande för svensk ishockeys 

framtid där hårt arbete krävs för att finna goda samarbetsformer mellan varandra. 

Dock kommer jämställdhetsfrågan få lite utrymme då det kommer att vara upp till 

klubbarna att arbeta för jämställda organisationer.  

 

Sonny Lundwall på HockeyAllsvenskan menar att kvinnor i större utsträckning måste 

vara aktiva inom branschen. Hans åsikt är att kvinnor bär en del i skulden till att de är 

så få till antalet. Det är väldigt sällan som de exempelvis går från spelare till ledare, 

vilket gör det svårt för dem att ta positioner inom ishockeyns styrelser. Han menar att 

där uteblir det naturliga steget då visat engagemang för idrotten ofta leder till att 

personer klättrar i branschen. Idag kommer ledare in på helt andra meriter än de 

sportsliga då de istället hämtas från näringslivet. Generellt sett måste kvinnor ta 

ansvar för att de ska bli fler inom ishockeybranschen och på så vis uppmärksammas. 

Det krävs att engagemanget kommer från olika håll för att branschen ska bli mer 

jämställd. Lundwall menar att kvinnor måste visa ett större intresse för damidrott 

istället för att skylla på männen som ser på herridrott. Han ställer sig frågan ”om det 

nu är 75-80 procent herrar som är och tittar på herrhockey varför är det inte 75-80 

procent damer som tittar på damhockey?” Han tror att processen måste börja där och 

hävdar det vore idealiskt om det skulle vara 50/50 på läktarna.  

 

Vidare förklarar Sonny Lundwall fåtalet kvinnor inom branschen med att deras egna 

nätverk inte tas med i beräkningen när en klubb ska rekrytera vilket leder till att färre 

kvinnor ses som tilltänkta kandidater. De flesta rekryteringar sker genom kontakter 

vilket gör det svårare att få in fler kvinnor när färre visar sitt intresse för branschen 

och därför är det viktigt att tidigt visa sitt engagemang för idrotten. Lundwall tror inte 

att en ledare eller chef kan komma in utan någon som helst förankring eller intresse 

för sporten då det inte skapar någon trovärdighet. Som exempel nämner han 

ishockeyförbundet vilka har haft problem med att tillsätta en ny general sekreterare. 
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Förbundet har flera gånger försökt ”plocka in folk som är duktiga administratörer och 

bra ledare men som saknat koppling till branschen och sporten”. Han förklarar vidare 

att ”det är en uppförsbacke som är snudd på omöjlig för en person ska ta sig an den 

uppgiften om den inte kan tillräckligt mycket om sporten”. Slutligen förtydligar 

Lundwall att detta självfallet inte är specifikt för ishockeybranschen utan allmängiltigt 

för hela idrottsbranschen.  

 

4.4.4 ANALYS 

Den teoretiska referensramen beskriver att det dröjde till sent 1900-tal innan 

forskning kring kvinnligt ledarskap påbörjades (Wahl et al. 2001) vilket delvis kan 

förklara de kvinnliga ledarnas utsagor. De menar att anledningen till att det är så få 

kvinnor på ledande position inom svensk elitishockey grundar sig i historiska 

förklaringar vilket styrks av medarbetarnas enkätsvar. Svenska Ishockeyförbundets 

Henrik Haraldsson nämner också historiska förklaringar som orsaksfaktor. Han menar 

att ishockeybranschen enbart fokuserat på herrar under cirka 70 års tid vilket lett till 

en utpräglad mansdominans på samtliga positioner. Detta får stöd av Erika Holst som 

förklarar kvinnors minoritet inom branschen med att damishockeyn inte är lika väl 

utvecklad som herrishockeyn. Därmed förklaras att det inte finns någon naturlig väg 

för kvinnor att komma in på ledande positioner.  

 

Enligt kvinnorna har ishockeybranschens ideella styrning tidigare fokuserat på meriter 

från isen. Dagens kommersialisering har bytt inriktning mot att efterfråga akademiker 

från näringslivet då klubbarna drivs som aktiebolag. R2 har uttryckt detta synsätt men 

hennes redogörelser är kortfattade och kan ha resulterat i mer uttömmande svar om de 

inte erhållits via e-post. Detta motsägs delvis av HockeyAllsvenskans Lundwall som 

framhäver vikten av förståelse och insikt i sporten. Han menar att det krävs ett genuint 

intresse för sporten utan att hävda att det krävs meriter från isen. Studien påvisar att 

debatten om betydelsen av sportslig erfarenhet är splittrad då olika professioner, 

akademiker och idrottsmän, slåss om makten. 

 

Eftersom att damishockeyn fortfarande är så pass outvecklad så vore det till fördel för 

kvinnor om ishockeybranschen rekryterade akademiker framför idrottsutövare. 

Resultatet visar att acceptansen av kvinnliga chefer har blivit större och efterfrågas 

inom branschen. I artikeln utgiven av Goodman et al. (2013) hävdar de att kvinnliga 
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ledare förekommer i större utsträckning där personalomsättningen anses vara hög. 

Detta kan ses som motsägelsefullt då uttalanden i studien antyder att omsättningen på 

ledande position i ishockeybranschen är hög samtidigt som kvinnor är i kraftig 

minoritet. 

 

För att komma till bukt med jämställdhetsproblemet krävs det enligt Eriksson-

Zetterquist och Renemark (2011) att branschen identifierar vad som är källan till 

problemet. I den teoretiska referensramen presenterar de en jämställdhetsdiskurs som 

kan påverka förändringsarbetet där de hävdar följande: 

 

Jämställdhetsproblemet grundar sig i ett könsblint perspektiv 

Jämställdhet berör inte branschen och därför har genus ingen betydelse  

(Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Detta motsägs av RF som lyfter fram vikten 

av jämställdhet för en utvecklad idrott. Det könsblinda perspektivet stärks av studien 

då empirin visar på vikten av kompetens framför kön. 

 

Jämställdhetsproblemet grundar sig i ett generationsproblem  

Motståndet mot kvinnliga ledare ligger främst hos den äldre generationens män, när 

de ersätts av den yngre generationen som är mer öppna för förändringar och 

moderniseringar, tar den äldre med sig sitt motstånd (Eriksson-Zetterquist & 

Renemark 2011). Konsekvensen av detta blir att den yngre generationen inte besitter 

samma syn på genusfrågor vilket visar sig tydligt i den utförda studien. 

 

Jämställdhetsproblemet grundar sig i en kompetensuppdelning 

Uppdelning sker mellan erfarenhet och kompetens där branschen tidigare har haft en 

tendens att rekrytera efter den förstnämnda (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). 

Erfarenheten grundades i det sportsliga men studien visar att klubbarna allt mer 

anställer utefter kompetens vilket leder till en effektivare organisation. 

 

Jämställdhetsproblemet grundar sig i en naturlig könsmaktsordning 

Kvinnor och män bör av lämplighetsskäl inte utföra samma arbetsuppgifter vilket gör 

att jämställdhet är onaturligt (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Att leda en 

ishockeyförening har inget samband med en naturlig könsmaktsordning och resultatet 

av studien förkastar därför denna anledning. 



 44  

Jämställdhetsproblemet grundar sig i ett kvinnoproblem 

Det är det kvinnliga beteendet som är anledningen till att det är så få kvinnliga ledare 

och argumentet är att de saknar karriärsorienterade egenskaper (Eriksson-Zetterquist 

& Renemark 2011). Detta motbevisas i studien då resultatet visar att kvinnorna har en 

stark vilja att prestera och lyckas i arbetslivet. 

 

Jämställdhetsproblemet grundar sig i en maktkamp 

Det kan uppstå en maktkamp när båda könen tar för sig av makt och förmåner. I detta 

fall skulle det rota sig i ett motstånd mellan den manliga majoriteten och den 

kvinnliga minoriteten (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Studien har inte 

påvisat något sådant motstånd utan visar att det finns en övergripande stor acceptans 

gentemot kvinnor inom ishockeybranschen. 

 

I teorin om glastaket (Morrison et al. 1992) presenteras det osynliga motstånd som 

kvinnor upplever när de strävar efter att nå de högsta positionerna inom 

organisationer. Denna studie kan inte påvisa att respondenterna upplevt ett hinder, 

snarare att det har öppnats dörrar. Däremot framkommer det från deras utsagor att 

kvinnor väljer bort ishockeybranschen eftersom att de inte tror att branschen ska 

acceptera dem. Det har framkommit från intervjuerna med de kvinnliga ledarna att när 

tjänster utannonserats har klubbarna enbart mottagit ansökningar från män. Sonny 

Lundwall beklagar sig över att kvinnor inte tar ett större aktivt engagemang i 

ishockeyn. Han menar att kvinnor själva bär en skuld i förklaringen till varför det är 

så få kvinnor på ledande position inom svensk elitishockey.  
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. Därefter diskuteras studiens 

resultat gentemot metodval och kvalitet i den kritiska granskningen. Avslutningsvis 

argumenteras studiens applicerbarhet och dess bidrag samt förslag på framtida 

forskning.  

5.1 STUDIENS SLUTSATS 

I teorin glastaket (Morrison et al. 1992) samt i studiens empiri visas att kvinnor som 

tar sig upp på ledande position har en förmåga att vara tuffa och beslutsamma samt att 

de innehar en vilja av att lyckas. Framstående karaktärsdrag hos de kvinnliga ledarna 

inom ishockeybranschen är enligt studien rakhet, ärlighet och benägenhet att våga ta 

risker i karriären.  

 

Empirin visar att Svenska Ishockeyförbundet arbetar för att inkludera kvinnor och öka 

deras intresse för sporten. Enligt studien är det ett tillvägagångssätt vilket även 

framhålls av Zakrissons och Löfstrand (2010) som menar att kvinnors intressen 

exkluderas inom idrottsbranschen. Operation Chef (Byrån mot diskriminering 2012) 

hävdar att det sker en omedveten kvotering som utesluter kvinnor på grund av deras 

frånvaro i sociala sfärer vilket även framkommer av empirin. Enligt studiens resultat 

leder mansdominansen inom de informella nätverken till att män rekryterar män. 

Detta kan enligt Crosby et al. (2003) motverkas av kvotering då de menar att det kan 

lösa upp barriärer som utesluter kvinnor. Enligt studiens empiri ses inte kvotering som 

ett alternativ, undantaget är HockeyAllsvenskan som ser dess möjligheter.  

 

Studien visar att kvinnliga ledare bemöts positivt av ishockeybranschen vilket 

motsäger teorin om tokenism (Kanter 1993) som hävdar att majoriteten håller 

minoriteten utanför. Det förtydligas även att acceptansen gentemot kvinnor som 

ledare är högre hos yngre män, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Renemark 

(2011) skulle förklaras som ett generationsproblem som kan lösas naturligt med tiden. 

 

Tidigare teorier har utgått från att organisationer är könsblinda (Mills & Tancred 

1992; Hearn 1998; Wahl 2003; Samuelsson 2008; Åkerblom 2009; Schmeichel 2011) 

vilket framkommer av studiens empiri som hävdar att könet är utan betydelse. Studien 
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har påvisat att kvinnliga ledare uteblir från höga positioner av historiska förklaringar 

då ishockeybranschen präglas av mansdominans.  

 

Studien bidrar med en ökad förståelse till varför det är så få kvinnor inom svensk 

elitishockey. Förklaringen kan vara att kvinnor tenderar att undvika 

ishockeybranschen genom att sätta upp egna ”glastak”. 

 

5.2 KRITISK GRANSKNING AV KVALITET 

En av de kvinnliga ledarna tvingades ställa in intervjun av personliga skäl men 

svarade skriftligt via e-post. Resultatet av studien påverkas av denna avvikelse 

eftersom att svaren återges kortfattat och med mer eftertanke än hos övriga 

respondenter. Däremot visar hennes svar likhet med de andra intervjuade kvinnorna. 

Med föregående som stöd inkluderas denna intervju i studien men det tas i åtanke att 

empirin är mindre omfattande än de övriga intervjuerna.  

 

En annan av de kvinnliga ledarna lämnade ett sent återbud till att medverka i studien. 

Detta gör att resultatet ej kan ses som fullvärdigt då studien helt saknar utlåtande från 

en av fyra av de kvinnliga ledarna som tillhörde det ursprungliga urvalet. På grund av 

detta tappar studien tillförlitlighet och således även i kvalitet. Även representanten 

från SHL avböjde medverkan vilket påverkar studiens tillförlitlighet, däremot inte i 

lika hög grad som avsaknaden av den kvinnliga ledaren då hon tillhörde de 

respondenter som utgjorde huvuddelen av undersökningen. Dock medverkade tre av 

kvinnans medarbetare i form av att de svarade på enkäten. 

 

Det är svårt att kritiskt granska sanningshalten i respondenternas svar och studiens 

metodval påpekar att respondenter ej bör misstros i en kvalitativ studie då de återger 

sin subjektiva sanning. Studien finner att flertalet redogörelser liknar varandra vilket 

tyder på god tillförlitlighet till svaren.  

 

Den interna validiteten klassades som hög då ljudinspelningarna av intervjuerna samt 

den precisa transkriberingen varit av mycket hög kvalitet och visat på objektivitet 

vilket ökar validiteten. Intervjuerna genomfördes även på respondenternas 

arbetsplatser för att inge trygghet och öka pålitligheten i svaren. Vid en diskussion 
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kring att sänka den interna validiteten finns bland annat argumentet bristande 

operationalisering. Främst har problemet legat i övergången från den teoretiska 

referensramen till utformandet av intervjufrågorna och enkätformuläret där 

stringensen i vissa frågor setts som bristfällig. 

 

Studiens begränsade omfattning bidrar till att dess resultat inte ämnar generaliseras på 

mansdominerade branscher överlag. Extern validitet speglar verkligheten men studien 

har i första hand fokuserat på att erhålla en ökad förståelse till varför det är så få 

kvinnor på ledande position inom svensk elitishockey. 

 

5.3 APPLICERBARHET 

Studiens resultat är olämpligt att generalisera på samtliga kvinnliga ledare på högsta 

operativa position då antalet kvinnliga ledare i studien är få och ishockeybranschen 

inte kan representera andra mansdominerade branscher. Däremot företräder 

respondenterna kvinnliga ledare i situationer och organisationer som kan liknas vid 

den svenska ishockeybranschen. Denna representativitet återspeglar de faktorer som 

minoriteten upplever i dominanta grupper.  

 

5.4 VIDARE FORSKNING 

Vidareutveckling av studien kan göras genom att undersöka andra mansdominerade 

branscher där kvinnor är få, exempelvis idrottsbranschen i sin helhet med utlåtanden 

från Riksidrottsförbundet. För att erhålla en ökad förståelse om det kvinnliga 

ledarskapet inom ishockeybranschen föreslås intervjuer med samtliga 

klubbdirektörer/VD:ar.  Genom att utföra fallstudier inom ishockeyklubbarna kan 

deras jämställdhetsarbete undersökas grundligare vilket möjligen ger större förståelse 

för könets betydelse inom organisationerna.   
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Bilaga 1 
 

DEL 1: INTRODUKTION 

1. Hur ser din bakgrund? 

 Familjeförhållande, studier/examen och karriär 

 

DEL 2: DET DAGLIGA ARBETET 

2. Hur såg rekryteringsprocessen ut för din nuvarande tjänst? 

 

3. Hur upplevde du folks bemötande/reaktioner i samband med tillträdandet som VD/Klubbdirektör? 

 Dina kollegor, supportrar och styrelsen 

 

4. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vilka är dina ansvarområden? 

 

5. Hur ser du dig själv som ledare? Arbetar du utifrån en speciell stil, har du några 

egenskaper/karaktärsdrag som du är stolt över? 

 

6. Hur tror du att andra uppfattar dig som ledare? 

 

7. När du möter personer med anknytning till ditt yrke, grundar sig det huvudsakliga bemötande på 

dina egenskaper eller att du är kvinna? (ligan, förbundet, supportrar) 

 

DEL 3: KVINNLIGT LEDARSKAP I EN MANSDOMINERAD BRANSCH 

8. Upplever du skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap i ditt yrke? 

 Eller mer i allmänhet? 

 

9. Har du någon gång uppfattat att du behandlats annorlunda än män i samma position som dig själv? 

 

10. Vad tror du att det beror på att det finns så få kvinnor på tunga maktpositioner inom svensk 

ishockey? 

 Är det branschspecifikt eller allmängiltigt? 

 Om, beror det på organisationens struktur? 

 

11. Har du någon gång upplevt att det varit ett hinder att vara kvinna i arbetslivet? 

 

12. Upplever du ett “osynligt” motstånd för dig som kvinna att nå en högt uppsatt position? 

 

13. Hur är din attityd gentemot dina kvinnliga kollegor? Bemöter du dem annorlunda än manliga? 

 

14. Vad anser du om kvotering? 
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Bilaga 2 
 

Kvinnliga chefer inom svensk elitishockey 

 
Denna studie undersöker varför det är få kvinnor på ledande positioner inom svensk elitishockey 

och ska därför analysera hur det kvinnliga ledarskapet ser ut i en mansdominerad bransch.  

Vi är intresserade av dina åsikter och feedback kring det dagliga arbetet och hur relationen ser 

ut mellan dig och din chef. 

 

1. Beskriv din chefs karaktärsdrag med 4 ord  

  

2. Vilken var din reaktion till att du skulle arbeta under en kvinnlig chef? (När du eller hon tillträdde på 

nuvarande position) 

 

Ingen reaktion 1 2 3 4 5 Stark reaktion 

 

Kommentar 

  

3. I ditt dagliga arbete, är det av betydelse vilket kön din chef har?  

 

Ingen betydelse 1 2 3 4 5 Stor betydelse 

 

Kommentar 

  

4. Upplever du att det är skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap inom denna bransch?  

 

Ingen skillnad 1 2 3 4 5 Stor skillnad 

 

Kommentar 

 

5. Vad anser du om kvotering av kön på arbetsplatser?  

 För 

 Emot 

 Ingen åsikt 

 

6. Varför tror du att det är så få kvinnliga chefer inom svensk elitishockey?  

 

Kommentar 
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Bilaga 3 
 
Hej, 

 

Vi är två Sport Management studenter från Södertörns Högskola som skriver vårt 

examensarbete om kvinnligt ledarskap inom ishockeybranschen. Vi undersöker varför det är så 

få kvinnliga klubbdirektörer/VD:ar inom svensk elitishockey.  

Om ni har möjlighet skulle det vara till stor hjälp för vår studie om ni skulle kunna svara på 

några frågor om hur Svenska Ishockeyförbundet/HockeyAllsvenskan arbetar med 

jämställdhetsfrågor.  

 

Vänligen kommentera till era svar om ni önskar vara anonyma och om det går bra med 

kompletterande frågor. 

 

 

 

1. Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundet/HockeyAllsvenskan med jämställdhetsfrågor? 

 

2. Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundet/HockeyAllsvenskan för att fler kvinnor på operativ nivå ska 

komma in i ishockeybranschen? 

 Ex, i styrelser, kansli etc.  

 

3. Varför innehar få kvinnor ledande positioner (klubbdirektör/VD) inom svensk elitishockey? 

 Ex, orsaker, teorier, hypoteser, gemensamma nämnare etc.  

 

4. Hur ser Svenska Ishockeyförbundet/HockeyAllsvenskan på framtiden för kvinnligt ledarskap inom 

svensk elitishockey? 

 Ex, möjligheter, förändringar, svårigheter, kvotering 

 

 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Anna & Jessica 

 

 

 

 


