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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det 

mansdominerade yrket specialidrottslärare. Studien kommer svara på dessa frågeställningar: 

• Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? 

• Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? 

• Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män?  

 

Metod 

Åtta kvinnliga specialidrottslärare handplockades utifrån vissa kriterier. Studien använder en 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Historikern Yvonne Hirdmans 

genussystem och stereotypmodell användes för att analysera empirin. 

 

Resultat 

Resultatet visar att de kvinnliga respondenternas intresse för idrott har gjort att de arbetar som 

lärare i specialidrott. Kvinnorna påverkas inte av att det är få kvinnor inom ämnet 

specialidrott. De upplever att de är en minoritet i samband med föreningsidrotten. De tror att 

tjejer väljer att kliva av tränaryrket på grund av den jargong som finns samt att de endast kan 

utföra sitt arbete som en hobby. De trivs med sin nuvarande arbetssituation men påverkas av 

att arbeta i en mansdominerad miljö då de måste hävda sig för att bli accepterade. Om de hade 

varit män med sin nuvarande kompetens och erfarenhet, hade de på ett eller annat sätt arbetat 

inom sin idrott. Däremot var de inte lika övertygade om att de skulle arbeta inom skolan med 

specialidrott utan hade troligen kunnat erhålla en högre position inom föreningsidrotten, t ex 

förbundskapten eller sportchef.  

 

Slutsats 

De åtta kvinnorna har valt att arbeta inom specialidrott då de har ett stort intresse för idrott. 

De påverkas inte av att de är få kvinnor inom yrket utan upplever att det är när de är 

verksamma inom föreningsidrotten som de det befintliga genussystemet inom idrotten blir 

märkbart. Rådande normsystem framträder inom både föreningsidrott och tränar- och 

ledarutbildningar. 

 

 



 
 

Abstract 
The study aims to clarify female teachers knowledge and experience of working in a male 

dominated profession as a school sports teacher. The study will answer the following 

questions. 

• Why have the teachers chosen to work as a school sports teacher? 

• How do the teachers get affected by the fact that there are few female colleagues in the 

subject of school sports? 

• How do the teachers get affected by working in an environment with an 

overrepresentation of men? 

 

Method 

Eight female school sports teachers were hand-picked with certain criterias. With a qualitative 

focus, this study used semi-structured interviews in order to reach a deeper understanding of 

the knowledge and experience of working in the subject of school sports. Historian Yvonne 

Hirdmans gender system and stereotypes model was used to investigate what happens when 

women enter the male dominated profession as school sports teacher. 

 

Results 

The results of the study showed that the teachers work with school sports because of their 

interest in sports. The women are not affected by the fact that there are fewer female than 

male teachers in the subject of school sports. They feel like a minority in club sports. The 

women highlight, the lack of interest in the profession among girls and correlates it to the 

existing jargon in club sports. The females are satisfied with their current working situation, 

but they get affected by working in a male dominated environment because they have to 

assert themselves. Also, some of the women believe that if they would have opposite sex, 

according to their knowledge and experience, they would work with sports, but they were not 

convinced that it would be in school sports and few of them believe that they probably would 

get offered other jobs in club sports, for example national head coach or club director. 

 

Conclusion 

The eight women chose to work in school sports because of their interest in sports. The 

women are not affected by the fact that there are few female teachers in the subject of school 

sports, but they feel like a minority during club sports.  
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1 Inledning 
Det finns och har funnits en könssegregering av arbetsfördelningen i samhället. Vissa yrken är 

dominerade av män och andra av kvinnor, vilket har skapat en norm inom olika yrken. I 

denna studie undersöks kvinnor inom yrket specialidrott, ett gymnasieämne där tränare har 

undervisat det senaste decenniet. Statistik från Riksidrottsförbundet visar att 65% av tränarna 

på de svenska NIU-gymnasierna (Nationellt godkända idrottsutbildningar) är män (Larsson, 

2006, s.3), det är med andra ord ett yrke där normen har skapats av män. På grund av detta är 

antalet kvinnor inom yrket specialidrottslärare begränsat. Med utgångspunkt i detta väcktes ett 

intresse av att undersöka varför kvinnor väljer att arbeta i det mansdominerade yrket 

specialidrottslärare samt hur de kvinnliga lärarna påverkas av att vara i en minoritet och hur 

de påverkas av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Mansdominerade yrken  

I Sverige används ordet jämställdhet som ett begrepp för förhållandet som finns mellan 

kvinnor och män. När något är jämställt har män och kvinnor samma förutsättningar att 

förändra samhället de lever i. Inom arbetslivet används ordet jämställdhet när det är en jämn 

uppdelning mellan könen som arbetar inom varje specifikt yrke. Om det inom ett yrke är mer 

än 60% av ett visst kön kan man se en könsdominans (SCB, 2016, s.2). 

 

På dagens arbetsmarknad finns en stor könsuppdelning. Av Sveriges arbetande kvinnor och 

män var det endast 16, respektive 15% som har anställningar inom yrken där det finns en 

jämn könsuppdelning (SCB, 2016, s.58). Under 2014 hade de mest kvinnodominerade yrkena 

(undersköterskor m.fl.) en uppdelning på 93% kvinnor och 7% män, och inom de 

mansdominerade yrkena (snickare m.fl.) var skillnaden större med en uppdelning på 99% män 

och 1% kvinnor (ibid s.58). Inom yrkesgruppen grundskole- och gymnasielärare kan man se 

en jämn könsfördelning, vilket man har kunnat se under en längre tid. Redan år 1985 kunde 

man se en jämn könsuppdelning bland gymnasielärare där 44% av de anställda var kvinnor 

och 56% var män, och år 2016 var uppdelningen fortfarande jämn med 52% kvinnor och 48% 

män (ibid s.32). Inom den svenska skolan är det bland rektorer som könsuppdelningen 

förändrats under åren. Efter läsåret 85/86 var det en större andel män som arbetade som 
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rektorer, 71%, och 29% var kvinnor. Läsåret 15/16 kunde man se en mer jämn fördelning på 

49% kvinnor och 51% män (ibid s.32). Trots att man sett forskning som visar på en jämställd 

skolvärld finns en snedfördelning mellan könen när det gället anställda lärare inom ett ämne. 

Det ämnet är specialidrott där majoriteten av de anställda är män (Ferry, 2014a, s.78).   

1.1.2 Specialidrott  

Idag erbjuder den svenska skolan sina elever ett stort utbud av frivillig idrott på schemat. Det 

har lett till att många elever getts och tagit möjligheten att idrotta inom både skolans och 

föreningslivets ram. Elitidrottsutbildning i den svenska skolan är ett exempel på en utvecklad 

samverkan mellan föreningsidrotten och skolan. Verksamheten inleddes vid 1970-talets 

början som ett pilotprojekt (Ferry & Olofsson, 2009, s.7). Pilotprojektet genomfördes på de 

första riksidrottsgymnasierna (RIG) i sex idrotter: badminton, basket, bordtennis, skidor, 

tennis och volleyboll (Uebel, 2006, s.10). Ämnet specialidrott har funnits i den svenska 

gymnasieskolan sedan läsåret 1977/78 (Ferry & Olofsson, 2009, s.7). Fram till år 1994/95 var 

ämnet specialidrott möjligt att studera endast för ett begränsat antal elever, nämligen de som 

var antagna till riksidrottsgymnasierna (ibid s.7). Antalet antagna elever vid 

riksidrottsgymnasierna ökade kraftigt under 1980-talet och i början av 1990-talet omfattade 

verksamheten ungefär 2500 elever i ett 30-tal idrotter (Uebel, 2006, s.10). Under 1990-talet 

växte sedan en mängd olika varianter av idrottsutbildningar fram vid sidan av 

riksidrottsgymnasierna och utbudet av fysiska aktiviteter och idrott inom det svenska 

utbildningssystemet breddades. Bland annat tillkom under denna period regionala 

idrottsgymnasier (REG) och lokala idrottsgymnasier (LOG) (Ferry, 2014a, s.36 se Eriksson 

2010).  

 

Skillnaden mellan riksidrottsgymnasierna, regionala idrottsgymnasierna och lokala 

idrottsgymnasierna var enligt RF att de vände sig till olika elevkategorier, RIG till 

elitidrottselever på en nationell nivå, REG till elitidrottselever på en regional nivå och LOG 

till alla idrottsintresserade ungdomar (Ferry, 2014a, s.36 se Riksidrottsförbundet 2010 citerad 

i Lund 2010 s.14). Styrningen av de tre varianterna skilde sig också åt då RIG reglerades och 

inrättades av RF och Skolverket tillsammans, medan REG oftast var skapade och 

genomfördes i samarbete mellan enskilda skolor och något specialförbund. LOG var däremot 

lokalt framtagna av skolorna och genomfördes i samarbete med lokala idrottsföreningar 

(Ferry, 2014a s.36). Studier har visat att vid år 2007 hade drygt 80% av landets 

gymnasieskolor ett samarbete med föreningsidrotten för att bedriva undervisning i ämnet 
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specialidrott (ibid, s.38) men vid  införandet av gymnasieförordningen SFS 2010:235 

begränsades möjligheterna till att gå en gymnasial idrottsutbildning genom att möjligheterna 

att erbjuda lokala program togs bort och ämnet specialidrott gick endast att läsa inom ramen 

för ett RIG eller inom en av de nyinrättade Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) 

(ibid, s.37). Dessa två utbildningar bedrivs än idag och i utbildningen läser man ämnet 

specialidrott. Sedan läsåret 2011/12 finns det endast ett begränsat antal skolor som ger elever 

möjlighet att läsa ämnet specialidrott. Idag krävs det att skolan blir godkänd av både 

respektive idrotts riksidrottsförbund samt av Skolverket för att få bedriva ett NIU- eller RIG-

gymnasium (Ferry, Lund, 2018, s.11). 

 

I den nya lärarlegitimationsreformen har Skolverket tillsammans med Riksidrottsförbundet 

upptäckt svårigheter kring att hitta behöriga lärare inom specialidrott. För att åtgärda detta 

klassificerades ämnet till ett yrkesämne under 2017 (Skolverket, 2017a, s.2). I januari 2011 

fick Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm examensrätt för ämnet specialidrott (ibid, 

s.3) och i januari 2017 lämnades ett önskemål in för att göra specialidrott till s.k. ”ett vissa 

ämne” där det krävs en lärarlegitimation för att undervisa i ämnet, detta gick igenom i juli 

2017 (ibid, s.6).  Skälet till omklassificeringen är bland annat att Skolverket vill öka 

möjligheten för eleverna att utveckla den idrottsliga förmågan mot elitnivå. I kursplanen för 

specialidrott ska ämnet: 

 
“syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett etiskt förhållningssätt till idrott 

och det egna idrottsutövandet” (Skolverket, 2011, s.1).  

 

För att det ska kunna ske krävs det att läraren har både praktiskt förvärvade erfarenheter och 

akademiska studier inom ämnet (Skolverket, 2017b).  

1.1.3 Idrott och genus 

“Genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön”  
(Hirdman, 2001, s.11)  
 

Den engelska översättningen av genus är gender som betyder slag/sort, men också kön som i 

“det täckta könet”, “the fair gender” (ibid. s.11). I forskningsvärlden började man använda 

begreppet genus för några decennier sedan för att markera att könsskillnader uppfattades som 

konsekvenser av historiska, kulturella och sociala faktorer och inte som givna och naturliga 
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(Larsson, 2006 s. 3). På så sätt kunde man förklara varför både föreställningar om manlighet 

och kvinnlighet och de könsmönster som framträder ser olika ut i olika historiska och 

kulturella sammanhang samt varför dessa föreställningar och könsmönster bara på några 

årtionden kunde förändras radikalt. Med ett sådant perspektiv finns det historiska, kulturella 

och sociala skäl till varför elitidrottstränare och andra idrottsledare i dagens Idrottssverige 

betydligt oftare är en man än en kvinna (ibid. s.3).  

 

Kvinnors position inom idrotten har förstärkts under hela 1900-talet och idag är de flesta 

idrottsgrenar öppna för både män och kvinnor. Men trots att antalet kvinnor som är aktiva 

inom olika idrotter har ökat drastiskt under de senaste 50 åren så är idrotten en 

mansdominerad arena, särskilt när det gäller kvinnliga tränare (Fasting, Svela-Sand & Knorre 

2013, s. 307). I svensk idrott har Riksidrottsförbundet (RF) haft en uttalad policy att rekrytera 

fler kvinnliga tränare (Larsson, 2006 s. 3). Några exempel är BRUD-gruppens arbete för 

Bättre Rekrytering och Utbildning av Damer till idrottstränare under 1970-talet, projekten “En 

tjej till” och “Tjejer på arenan” under 1990-talet samt projektet “Unga ledare” på 2000-talet. 

Dessa projekt pekar på att de behövs kvinnliga egenskaper inom tränarvärlden. Men varför är 

det då en underrepresentation av kvinnliga tränare? Kvinnors livssituation, kvinnors bristande 

intresse och ambitioner är hur man förklarar underrepresentationen, men det är ytterst få som 

riktar fokus mot idrottsrörelsens egna verksamhet (ibid, s.4).  

 

I de svenska specialidrottsförbunden (t.ex. Svenska Handbollförbundet, Svenska 

Basketförbundet) finns det en stor mansdominans, jämfört med RF och distriktsförbunden. År 

2006 hade 16% (11 stycken) av specialidrottsförbunden en kvinnlig ordförande medan 84% 

(56 stycken) hade en manlig (ibid, s.5). Undersöker man den svenska landslagsverksamheten 

under samma år inom Svensk Idrott var 18% (93 stycken) kvinnor och 82% (417 stycken) 

manliga landslagstränare. Inom de svenska riksidrottsgymnasierna är knappt 10% av de 140 

stycken tränarna kvinnor som undervisar i ämnet (ibid, s.5). Statistiken visar att 

specialidrottsförbunden som har makt över idrottsverksamheten och landets elitverksamhet är 

mansdominerade, vilket kan vara ett problem i strävan mot ett jämställt idrottssverige.   
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1.3 Forskningsläge 

Ämnet specialidrott i den svenska skolan har i likhet med andra länder, som exempelvis 

Australien, Belgien, Finland, Kanada och Nederländerna, sedan en tid tillbaka funnits i olika 

konstellationer för att underlätta för gymnasieelevers kombination av elitidrott och studier. De 

olika ländernas organisation skiljer sig däremot mycket, vilket gör att den internationella 

forskningen på området är svårt att jämföra med det svenska skolsystemet (Ferry, 2014a, s.35 

se Metsä-Tokila, 2002; Radtke & Coalter 2007). Vi har därför valt att utöka vårt 

forskningsområde från enbart kvinnliga tränare till kvinnor i mansdominerade yrken.  

1.3.1 Kvinnor i mansdominerade yrken 

Inom arbetslivet varierar det vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Detta sker ofta 

omedvetet och förändras inom olika kulturer (Hjalmarsson & Kullgren, 2012, s.9). Med dessa 

begrepp kan det inom olika branscher finnas föreställningar kring vad kvinnor och män är bra 

på genom att man generaliserar de anställdas egenskaper, till exempel att inom målaryrket är 

män som grupp starka medan kvinnorna är svaga (ibid s.9). Inom brandmansyrket kan man se 

att det finns uppfattningar att kvinnor inte kan utföra yrket lika bra som männen på grund av 

deras sämre fysik, vilket kan skapa en säkerhetsmässig barriär mellan könen då den sämre 

fysiken kan påverka arbetet (Batty & Burchielli, 2011, s.311). Genom att skapa olika normer 

för hur kvinnor och män ska bete sig på arbetsplatserna, kan de framkalla en tydligare 

definition av hur ett mansdominerat yrke ska utföras (Denissen, 2010, s.1056). 

 

Arbetsplatserna inom de mansdominerade yrkena är oftast anpassade efter en manlig kultur, 

och kvinnor uppfattar att denna kultur är skapad av män för att passa dem och inte kvinnor 

(Cettner, 2008, s.29). På mansdominerade arbetsplatser kan det vara svårt för kvinnor att 

känna att de passar in. Detta kan leda till att man isolerar sig från gruppen då man kan vara 

den enda kvinnan på arbetsplatser eller helt enkelt inte känner en samhörighet med sina 

manliga kollegor då de inte passar in i ”jobbnormen” (Batty & Burchielli, 2011, s.316).  

Med den manliga kultur som finns inom vissa yrken ger det en bild av hur man bör vara och 

arbeta. Inom mansdominerade yrken kan det ställas olika krav på kvinnor, t ex att utföra 

arbetsuppgifter ”som en man” eller att de inte beter sig tillräckligt feminint (Denissen, 2010, 

s.1056f). Denissen utförde en studie där kvinnor inom byggbranschen svarade att de kunde bli 

kritiserade av sina manliga kollegor för att de inte satt tillräckligt feminint eller att de kunde 

komma fram och ta över uppgifter då det var ”mansgöra” (2010, s.1056f). Samtidigt kunde de 
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manliga kollegorna bli kritiserade om de betedde sig för feminint t ex genom att inte använda 

sig av svordomar (ibid s.1057). 

 

Inom mansdominerade yrken kan kvinnor välja att utföra sitt arbete på en ”kvinnligt” eller 

”manligt” sätt för att bli accepterade (Cettner, 2008, s.87) då det skapats en typ av 

könsmärkning inom yrket. Detta gör att vissa arbetsuppgifter, utifrån normen, blir mer 

anpassade för en kvinna eller man att utföra (ibid s.14). Olika yrken ses mer som ett ”manligt 

jobb” genom vilken typ av märkning och vilka normer som finns inom yrket (Batty & 

Burchielli, 2011, Cettner, 2008, Hjalmarsson & Kullgren, 2012). Inom hantverkaryrken kan 

man se en bortsortering av kvinnor på olika sätt, bara för att de inte lever upp till normen och 

därför är annorlunda (Cettner, 2008, s.90). Hjalmarsson och Kullgren (2012) kunde med sitt 

forskningsprojekt se att det inom målaryrket finns värderingar och manliga normer som på 

olika sätt gör det svårare för kvinnor att arbeta inom yrket: 

 
”Ofta sker uteslutning av kvinnor på ett oreflekterat och omedvetet sätt, 

men det finns också̊ exempel på̊ medvetna strategier att helt eller delvis  

utestänga målare enbart på̊ grund av att de är kvinnor.”  

(Hjalmarsson & Kullgren, 2012, s.8) 
 

Inom fler hantverkaryrken, i det här fallet byggbranschen, finns en ojämn fördelning mellan 

kvinnor och män på olika positioner. Det är männen som arbetar på de högre positionerna och 

har på så sätt mer makt (Cettner, 2008, s.14). Den mansdominans som finns inom 

byggbranschen kan skapa problem för kvinnorna, då vissa arbetsuppgifter är skapta utifrån en 

norm. Denna norm är då lättare för männen att leva upp till men för kvinnorna blir det svårare 

(ibid s.60). Cettner får fram i sin studie att kvinnor upplever att det finns skillnader mellan 

könen när det gäller krav och förväntningar då männen blir bemötta på ett annat sätt jämfört 

med vad kvinnorna blir (2008, s.60). 

 

Olika arbetsuppgifter och yrken blir könsuppdelade både när det gäller hierarkin inom 

företaget eller i förhållande till det yrkesområde som det handlar om. (Cettner, 2008, se 

Westberg 2001). I de flesta av världens länder är de personer som sitter på chefs- och 

maktpositioner män (Ivarsson, 2011, s.1), och kvinnor har ofta svårt att ta sig till dessa 

positioner då de endast varit män som innehavt positionerna tidigare (Batty & Burchielli, 

2011, s.318). I hierarkiska organisationer finns det fortfarande spår av könsasymmetri och 
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manliga värderingar där de ger kvinnor mindre betydelsefulla arbetsuppgifter, lägre status och 

befattning än vad deras manliga kollegor får (Ivarsson, 2001, s.13, se Ferguson, 1984). Inom 

dessa organisationer kan man se ett mönster där ju mer maskulin imagen är inom ett yrke 

desto färre chefer av det kvinnliga könet finns det, och har organisationen en mer feminin 

image ju fler kvinnor hittas på chefsposterna (ibid, s.14). Inom exempelvis brandmansyrket 

känner de kvinnliga brandmännen att de hade det svårare än männen att ta sig upp till en 

chefsposition, och de få kvinnliga cheferna som fanns kunde känna att de hade problem att 

utföra sina arbetsuppgifter då män i lägre positioner inte kunde ta en order från en kvinna 

(Batty & Burchielli, 2011, s.318). Även om det idag finns färre faktorer som hindrar kvinnor 

att ta sig upp till chefspositionerna inom det svenska arbetslivet kan man fortfarande se en 

stark könssegregering inom svenskt arbetsliv (Ivarsson, 2001, s.32). 

1.3.2 Kvinnliga tränare i litteraturen 

Det finns lite kunskap om varför det är få kvinnor som arbetar som tränare idag och varför 

antalet kvinnor inom yrket idag är så pass låg (Blom et. al., 2011, s.60). Idrottsvärlden har 

dominerats av män under en längre tid (ibid, s.54) och kvinnor har stött på motstånd och fått 

kämpa inom tränaryrket på grund av sitt kön och sexualitet (Norman, 2012, s.237). 

Undersökningar har visat att kvinnor är nöjda med sin anställning som tränare men att det 

finns ett missnöje kring jämställdheten inom den egna idrottsföreningen (NCAA, 2009, s.18) 

och många kvinnliga coacher känner sig självsäkra i sin arbetsroll och är kvalificerade för att 

arbeta som coacher (Blom et. al., 2011, s.60). Män har det lättare att ta sig in på 

arbetsmarknaden som tränare både i vad som anses vara kvinnodominerade idrotter samt i de 

idrotter som männen dominerar (Norman, 2012, s.231). De kvinnliga tränarna uppfattar att de 

har svårt att avancera inom yrket då det inte ges möjlighet för dem att kunna utveckla sitt 

självförtroende, förmåga eller sina kunskaper som coacher då personer inom yrket inte anser 

att kvinnor är kapabla till att vara bra coacher (Norman, 2012, s.231). Kvinnor arbetar i större 

utsträckning med ungdomar, och sen är det männen som arbetar med seniorverksamhet. Män 

anses vara mer kvalificerade inom yrket och kan arbeta med både herr- och damlag, medan 

kvinnor endast har kunskap och förmåga att coacha damer (ibid, s.234). 

 

Studier har visat att många kvinnliga tränare anser att det finns fler kvinnor som skulle vara 

kvalificerade för yrket som tränare men som inte söker sig dit på grund av flera faktorer t ex 

att de känner att de inte kommer påverka mängden tid de har möjlighet att spendera med sin 

familj (NCAA, 2009, s.19f). För att kvinnor ska kunna utvecklas som coacher krävs det att 
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man utmanar den norm som finns inom yrket och minskar den mansdominans som finns inom 

idrottsorganisationer vilket kan bidra till att fler kvinnor söker sig till yrket (Norman, 2012, 

s.236). 

 

Inom ämnet specialidrott är majoriteten av de anställda lärarna män som har genomgått någon 

form av tränarutbildning i sitt idrottsförbund (Ferry, 2014a, s.78). Då det är många tränare 

som arbetar som lärare inom ämnet specialidrott kan det få konsekvenser då tränare och lärare 

är två olika yrken. Bara för att man är en bra tränare betyder det inte att man är en bra lärare 

(Ferry, 2014b, se Richards & Templin, 2012). Den största skillnaden mellan yrkena är själva 

utbildningen. I Sverige är enskilda tränarutbildningar oftast väldigt korta och har ingen 

koppling till ett universitet eller högskola utan bedrivs av idrottsförbunden, medan en 

lärarutbildning innefattar fem års universitets- eller högskolestudier (Ferry, 2014b, s.7–8). 

Magnus Ferry gjorde en studie av svenska specialidrottslärare (2014b) där majoriteten av 

lärarna (77%) sa att de var anställda som tränare. 15% svarade att de var anställda som lärare 

inom ämnet eller hade andra uppgifter via skolan, t ex som rektor. Ett fåtal av de lärare som 

var med i studien svarade att de även undervisade i något annat ämne, i det flesta fall var det 

inom ämnet idrott och hälsa (s.9).  Mellan åren 1967 och 2002 fanns det möjlighet att utbilda 

sig till specialidrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan (tidigare Idrottshögskolan) i 

Stockholm, men utbildningen togs bort mellan åren 2002 och 2011. Detta är en orsak till att 

det endast finns ett fåtal utbildade lärare inom ämnet specialidrott då möjligheterna att kunna 

gå en lärarutbildning med inriktning mot specialidrott ej varit möjlig efter år 2002. År 2011 

återinförde man utbildningen till specialidrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan och 

år 2017 examinerades återigen lärare med en utbildning inom ämnet specialidrott (Ferry, 

2014b, s.8, se Tidén & Meckbach, n.d.). 

1.3.3 Sammanfattning av forskningsläge 

I forskningsläget framgår att det finns yrken som definieras som manliga och kvinnliga, och 

avviker man från normen kan det ha en inverkan på upplevelsen av yrket. Vidare kan man se 

att det fortfarande existerar en könssegregering inom svenskt arbetsliv. Kvinnor inom 

tränaryrket är missnöjda med den mansdominans som finns inom yrket. Män anses vara mer 

kvalificerade för att arbeta som tränare, och kvinnorna inom yrket får inte det stöd från sina 

föreningar som krävs för att utvecklas som tränare. Då majoriteten av de anställda lärarna 

inom ämnet specialidrott är män som genomgått någon form av tränarutbildning, är kvinnorna 

även en minoritet inom skolans värld. Huvudparten av de lärare som undervisar i ämnet 



9 
 

specialidrott var anställda som tränare, inte lärare. Den stora andelen tränare inom yrket kan 

ha påverkats av att ämnet har varit klassat som ett yrkesämne och att det då inte krävts en 

lärarutbildning för att undervisa i det.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrottslärare.  

• Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? 

• Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? 

• Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män?  

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt har sin grund i Yvonne Hirdmans genussystem (2004) och 

stereotypmodell (2001). Genussystemet ger en förståelse för ordningsstrukturen mellan könen 

utifrån två perspektiv: dikotomin och hierarkin. Stereotypmodellen beskriver hur man kan se 

på begreppen manligt och kvinnligt genom tre olika formler (A – icke a, A – a och A – B) 

som utgår ifrån normen - mannen. Raewyn Connell, en samhällsvetare från Australien 

(Connell, 2009, s.11) har en teori som delar flera likheter med Hirdmans teorier men som 

skiljer sig i vissa resonemang. Centralt för Connells forskning är ”hegemonisk maskulinitet”, 

vilket definieras som den maskulinitet som värderas högst i ett visst sammanhang. Connell 

utgår från genus som en process, där vårt privatliv och vår kultur kan skilja sig beroende på i 

vilken kontext vi befinner oss i. I denna studie kommer endast Hirdmans stereotypmodell och 

genussystem tillämpas för att kunna spegla samhället och på så sätt bidra till att förklara och 

urskilja olika karaktärsdrag i uppsatsen. Då det i denna studie är av intresse att undersöka vad 

som sker när kvinnor kommer in på den mansdominerade arbetsplatsen som 

specialidrottslärare kommer dessa logiker och denna stereotypmodell användas för att 

analysera vårt resultat.  

1.5.1 Hirdmans genussystem   

Hur kommer det sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde 

än män? De kvinnliga forskarna som Hirdman refererar till problematiserar förhållandet 

mellan könen i större utsträckning än männen. De accepterar inte den sociala kvinnliga 

underordningen som naturgiven (Hirdman, 2004, s.113). Begreppet genus behöver man enligt 

Hirdman för att kunna analysera hur man talar och tänker kön. Begreppet ger en förståelse för 
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och möjlighet till att diskutera utsträcktheten, dvs. att genus är något som inte bara gäller 

kroppen, utan allt: tankar om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss 

och fyller platser, situationer, mat, politik och arbete. Begreppet genus blir tydligare och 

klarare, och lämnar mer utrymme för tvetydigheter än om man använder sig av begreppet kön 

(Hirdman, 2001, s.16). Genussystemet ger oss en ordningsstruktur för kön. Denna 

grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningsstrukturen av 

människor i genus är basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. De två 

logiker som tillåter att man kan använda denna ordning på ett abstrakt plan är: dikotomi och 

hierarki.  Dikotomi är isärhållandets tabu, dvs. det som anses vara manligt respektive 

kvinnligt hålls isär. Hierarkin innebär att det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor och utgör därmed normen för det normala och det allmängiltiga (Hirdman, 2004, 

s.117). 

1.5.2 Hirdmans stereotypmodell 

I systemet finns det två olika stereotyper, han och hon eller manligt och kvinnligt. Yvonne 

Hirdman säger att den kvinnliga stereotypen kan delas upp med hjälp av tre olika formler; 

grundformeln, jämförelseformeln och normativa formeln, som alltid utgår från normen och 

det som är det rätta, dvs. mannen, -A (Hirdman, 2001, s.26). Mannen är normen och 

kvinnorna jämförs med idealet som är mannen, vilket är grunden för formlerna (ibid, s.59).  

 

Grundformeln är A - Icke A, som kan tolkas som man - icke man. Kvinnan räknas som 

ingenting och är lika viktig som ett djur, alltså inte alls, även fast hon existerar på samma plan 

som mannen (ibid, s.27). Jämförelseformeln, A - a, innebär att man beskriver kvinnan som 

den lilla mannen som saknar något jämfört med normen. Kvinnan är en man som blivit 

felvänd (ibid, s30). Mannen definieras som form, hetta och struktur, medan kvinnan är 

formlös, kylig och icke-strukturerad. Kvinnan, den ofullgångna, utmärker sig genom att vara 

mindre intelligenta samt mer obehärskad och svårkontrollerad enligt Hirdman (2001, s.29f). 

Den sista formeln Hirdman tar upp är den normativa formeln, A - B. Kvinnan och mannen ses 

som motsatser, olika kontraster eller dikotomier (ibid, s.35). Hon gör jämförelsen att män är 

som hundar och kvinnor som katter, två helt olika företeelser som inte kan benämnas som 

samma art. Kvinnan är då artskild från mannen och helt ojämförbar med honom (ibid, s.36). 
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1.5.3 Tillämpning av Hirdmans genussystem och stereotypmodell 

Hirdmans genussystem och stereotypmodell ger en beskrivning av en ordning för och 

förståelse av ett socialt och kulturellt samhällsfenomen. I genussystemet finns det två logiker 

som upprätthåller strukturen: dikotomi och hierarki. I dikotomilogiken hålls det manliga och 

kvinnliga isär och bör inte blandas ihop. I hierarkilogiken utgår man ifrån att mannen är 

normen, och det är mannen som utgör normen för det normala.  A - Icke A, A -a och A - b är 

tre formler i Hirdmans stereotypmodell. Dessa tre formler utgår alltid ifrån normen och det 

som är det rätta, mannen. Stereotypmodellen bidrar till vår analys av kvinnors erfarenheter 

och upplevelser av att arbeta på en mansdominerad arbetsplats, i detta fall som 

specialidrottslärare. Med hjälp av dessa logiker och denna stereotypmodell vill vi undersöka 

vad som sker när kvinnor kommer in på den mansdominerade arbetsplatsen som 

specialidrottslärare.   

2 Metod 
Uppsatsen fokuserar på kvinnliga specialidrottslärares erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta inom ämnet specialidrott där män är överrepresenterade. Det finns olika infallsvinklar 

som kan belysas inom ramen för specialidrottslärares upplevelser och erfarenheter i ämnet 

specialidrott. I denna uppsats ligger tyngdpunkten på de kvinnliga specialidrottslärarnas 

upplevelser och erfarenheter i ämnet specialidrott och genom det vill vi skapa en djupare 

förståelse för och mer fullständig bild av hur det är att arbeta som kvinna i en miljö som är 

överrepresenterad av män.  

2.1 Val av metod 

Vid en empirisk undersökning kan datainsamling ske genom en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Valet av metod handlar om vilken metod som passar bäst för att belysa uppsatsens 

problemområde och svara på studiens frågeställningar (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 84). 

Inom kvalitativa metoder är det forskarens tolkning av informationen som står i fokus. Det 

kan då handla om tolkning av referensramarna motiv, sociala processer och sociala 

sammanhang (Holme et al. 1997, s.76). Denna studie är inriktad mot genusforskningen som 

teoretiskt ramverk. Vilket innebär att empirin alternativt utsagorna analyseras utifrån hur 

uppdelningen av kön påverkar kvinnliga specialidrottslärares upplevelser av att arbeta inom 

ett mansdominerat yrke. 
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Med denna utgångspunkt kan vi undersöka hur denna uppdelning påverkar samhället, dvs. hur 

föreställningar styr vår vardag, hur kön spelar roll i specifika situationer och hur uppfattningar 

om kön bidrar till att upprätthålla övergripande manliga normen, vilket påverkar många 

aspekter i våra liv (Hjalmarsson & Kullgren, 2012, s.8). 

 

Då syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för kvinnliga specialidrottslärares 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom ämnet specialidrott används en kvalitativ 

metod; intervjuer för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. 

Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där intervjufrågornas 

följdfrågor varierar (Dalen, 2015, s.35). Intervjuguiden innehåller centrala teman och frågor 

som tillsammans täcker uppsatsens problemformulering och som kan bidra till mer 

djupgående svar. Intervjuguidens teman och frågor har relevans för uppsatsens 

frågeställningar och är framställd utefter ”områdesprincipen”, vilket betyder att 

korrespondenten startar med de frågor som ligger i periferin för att sedan ta upp de mer 

centrala frågorna. De inledande frågorna ska få informanten att må bra och känna sig 

avslappnad. Efter hand fokuseras frågorna alltmer mot de centrala temana för att mot slutet bli 

mer generella igen (ibid, s.35).  

2.2 Urval 

Då antalet kvinnliga lärare eller tränare som undervisar i specialidrotten är begränsad har ett 

handplockat urval med vissa kriterier använts för att hitta respondenter till studien (Hassmén 

& Hassmén, 2008, s.110). Kriterierna är att de kvinnliga respondenterna ska ha en anställning 

vid ett NIU- eller RIG-gymnasium som specialidrottslärare inom fem utvalda idrotter (fyra 

lagidrotter och en individuell idrott). De fem utvalda idrotterna var ett medvetet val då det är 

av studiens intresse att respondenter i olika idrotter och infallsvinklar. Idrotternas olika 

könsstereotypa karaktärsdrag stod i fokus i valet av idrott. Målet var att få en mansdominerad 

idrott, en mer könsneutral idrott och en kvinnodominerad idrott. Vi tog kontakt via mejl med 

sex specialidrottsförbund för att få kontaktuppgifter till de kvinnliga specialidrottslärarna runt 

om i Sverige. 29 kvinnor från sex olika idrotter kontaktades via mejl (se bilaga 3). Svar 

erhölls från tolv kvinnor som anmälde intresse av att medverka i studien. Av dessa tolv 

kvinnor så valde åtta att fortsätta med sin medverkan. Det möjliga antalet respondenter var 

begränsat och de idrotter som medverkar i studien kom att bli: ishockey, fotboll, handboll, 

basket och badminton. Respondenterna valdes ut utifrån sitt yrke som lärare/tränare inom 
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ämnet specialidrott samt utifrån att de hade erfarenhet av att arbeta med elever inom NIU eller 

RIG i Sverige. 

2.2.1 Etiska principer 

Vid intervjutillfällena togs det hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Ejlertsson, 2012, s.41). Respondenterna har 

innan intervjuerna blivit informerade om studiens syfte, men inte tagit del av intervjuguiden. 

Då syftet med studien är att få fram deras upplevelser av yrket valdes detta förfaringssätt för 

att minska risken för att de ska kunna förbereda sina svar och att deras spontana åsikter och 

tankar inte skulle komma fram (Kvale & Brinkmann, 2014, s.108). De erhöll information om 

hur inspelningarna skulle hanteras efter intervjutillfället, både under och efter studiens gång, 

samt att deras svar endast användes till denna studie för att sedan raderas. Respondenterna 

fick information om att det var frivilligt att delta i studien och att de själva bestämde om de 

ville avbryta intervjun eller sin medverkan utan någon anledning eller förklaring (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.255).  

 

Då antalet kvinnor inom yrket specialidrottslärare är begränsad kunde konfidentialiteten bli 

lidande. Konfidentialitet innebär att information ska behandlas på så sätt att det inte ska gå att 

identifiera de deltagande personerna i studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s.109). 

Respondenterna blev informerade innan intervjuernas början att deras åsikter och tankar som 

förekommer i intervjun kan bidra till att de går att identifiera dem, men att information som 

namn och vilken idrott varje individ tillhör inte kommer publiceras. Under intervjuerna var vi 

medvetna om att de frågor vi ställde kunde bidra till att respondenterna öppnade upp sig och 

kunde avslöja saker som de senare ångrade att de sagt (ibid, s.110). Därför avslutades varje 

intervju med att respondenterna fick möjlighet att tillägga något eller om de ville att något 

skulle tas bort eller ändras (ibid, s.171). I och med att intervjuerna kunde ta en oväntad 

vändning, och samtalsämnet kunde bli personligt och beröra känsliga ämnen, behövdes ett 

ställningstagande göras av hur intervjun skulle fortsätta vid ett sådant tillfälle. Om samtalet 

skulle fortsätta, och riskera att intervjun blev för intim, skulle en ny fråga ställas för att ändra 

riktningen på intervjun (ibid, s.110f). 
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2.3 Procedur   

Denna studie påbörjades med att söka efter tidigare forskning som kunde bidra till att ge 

insikt i det aktuella område för att möjliggöra en fördjupad problematisering av det aktuella 

ämnet (se bilaga 1). Då tidigare forskningen kunde visa på att tränaryrket var, och är, en 

mansdominerad bransch och att kvinnor inom yrket specialidrottslärare är en minoritet kunde 

ett syfte med studien formuleras och utifrån det valda syftet kunde en lämplig metod väljas. 

Eftersom en kvalitativ metod och intervjuer valdes som insamlingsmetod skapades en 

intervjuguide med målet att få svar på studiens frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden 

utformades utifrån påtalade problembilder som framkommit i forskningsläget. Intervjuguiden 

startade med frågor kring respondentens bakgrund inom respektive idrott, både som lärare, 

tränare och spelare. Sedan utformades ett antal inledande frågor med planerade uppföljande, 

sonderade och specificerande frågor. Detta för att få fram den information från respondenten 

som gav svar på studiens frågeställningar. Om dessa frågor inte kunde ge de omfattande 

svaren som behövdes för att besvara frågeställningarna eller ansågs vara otydliga kunde 

indirekta och direkta följdfrågor användas för att säkerställa respondentens åsikter och 

upplevelser kunde komma till uttryck (Hassmén & Hassmén 2008, s.256). En pilotstudie 

utfördes på en kvinnlig föräldraledig specialidrottslärare (se bilaga 2). Att utföra en 

pilotstudie på en representativ person eller grupp innan insamlingen startar kan vara en fördel. 

Detta för att kunna se att frågorna formulerats och förstås av respondenten på rätt sätt samt att 

frågorna ger svar på de frågeställningar som finns (Patel & Davidson 2011, s. 87). Efter 

pilotstudien kompletterades intervjuguiden med följande fråga som var väsentlig för studien: 

 

• Om du var en man, vad skulle du, med din utbildning och kompetens, arbeta med 

idag tror du?   

 

Därefter togs kontakt via mejl med sex specialidrottsförbund för att få kontaktuppgifter till de 

kvinnliga specialidrottslärarna runt om i Sverige. 29 kvinnor från sex olika idrotter 

kontaktades via mejl (se bilaga 3) och svar erhölls från tolv kvinnor. Kvinnorna som anmälde 

intresse fick ett svarsmejl med mer information om studien och studiens syfte (se bilaga 4). 

Av dessa tolv kvinnor valde åtta att fortsätta med sin medverkan. På grund av tidsbrist och 

uteblivna svar valde fyra av de tolv kontaktade kvinnorna att inte medverka i studien. I vidare 

mejlkontakt med de åtta respondenterna bestämdes datum, tid och intervjumetod. För att 

kunna ta del av respondenternas icke-språkliga information “ansikte mot ansikte” det vill säga 
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ansiktsuttryck och gester (Kvale & Brinkmann, 2014, s.190) föreslogs tre olika 

intervjumetoder: FaceTime, Skype och ett möte. Av de kvinnor som av geografiska skäl inte 

hade möjlighet att intervjuas ansikte mot ansikte valde tre att genomföra intervjun via Skype, 

två via FaceTime och tre hade möjlighet att intervjuas via ett möte ”ansikte mot ansikte”. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av appen “Röstmemo” via två stycken iPhone 7. Detta 

för att säkerhetsställa att intervjun dokumenteras och att båda forskarna hade möjlighet att 

lyssna på det i efterhand, vilket kan ge olika resultat i analysen då varje individ tolkar saker på 

olika sätt (Hassmén & Hassmén, 2008, s.136). Alla intervjutillfällena leddes av samma person 

för att underlätta för respondenten att samtala med en person. Personen som inte intervjuade 

förde anteckningar under samtalet. Intervjuerna var olika långa, den kortaste var 16 minuter 

och den längsta var 44 minuter.  

 

Vid transkribering av datan har programmet “Transcribe” använts för att dra ner tempot på 

inspelningsfilerna, vilket bidrar till att alla respondentens svar citeras så ordagrant som 

möjligt. Hur mycket som bör skrivas ut i en transkribering beror på syftet med studien och 

tillgången på tid (Kvale & Brinkmann 2014, s. 220). Respondenternas diverse utläggningar 

som ej var relevanta för studien valdes att inte transkriberas. Transkriberingen delades upp 

jämnt på författarna. För att möjliggöra språkliga jämförelser mellan respondenternas svar var 

det viktigt för författarna att använda sig av samma förfaringssätt (ibid, s.221). Efter 

sammanställningen av transkriberingen har respondenterna tagit del av sin transkribering för 

eventuella önskemål om ändringar av intervjun innan forskarna tolkar datan.  

2.4 Dataanalys  

I denna studie har en innehållsanalys använts för att möjliggöra en tolkning av den insamlade 

datan. Innehållsanalysen är uppdelad i fyra olika steg där syftet är att koda och tolka datan 

genom att hitta olika teman, mönster och meningar. Första steget i innehållsanalysen var att 

identifiera transkriberingen (Hassmén & Hassmén, 2008, s.324) utifrån studiens tre 

frågeställningar; Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? Hur påverkas 

lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? Hur påverkas lärarna av 

att arbeta i en miljö där de är en överrepresentation av män? I det andra steget identifierades 

datan som det fanns intresse av att analysera (ibid, s.324). I steg ett och steg två användes 

minnesanteckningar eller stödanteckningar som ett komplement till transkriberingen för att se 

vad forskarna ansåg som relevant under intervjun (ibid, s.329). Det tredje steget var att 

identifiera koder (ibid, s.324f) utifrån frågeställningar för att skapa ett kodningsschema till 
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analysen. Respondenternas text bearbetades i ett dokument i Excel där ett kodningsschema 

utformades för att möjliggöra identifieringen till analysen. I det sista steget skapades 

kategorier och teman för den relevanta datan (ibid, s.325). I denna studie användes följande 

kategorier och teman: erfarenhet, utbildning, arbetsuppgift, specialidrott, påverkan 

kvinnominoritet, påverkan mansdominerad miljö, “om du var man”, hävda sig, drivna, mer än 

bara tränare, kompetens före kön, diskriminering, förening vs skolan. Analysen av koder och 

teman skedde med hjälp av Hirdmans genussystem och stereotypmodell: dikotomi och 

hierarki. Vad i respondenternas upplevelser och erfarenheter kan identifieras som manligt och 

kvinnligt, finns det en upplevd hierarki inom ämnet specialidrott samt går det att identifiera 

den manliga normen som finns i yrket? Varje respondents relevanta nyckelord noterades med 

vidhängande citat och placerades in kategorierna.  

2.5 Reliabilitet och validitet 
Vid utförande av kvalitativa studier är det viktigt att tänka på reliabiliteten dvs. att studien 

utförs på ett sådant sätt att samma utförande kan användas av andra forskare och få fram 

liknande resultat vilket ger en hög reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2008, s.136), och 

validitet, att de frågor som ställs ger relevanta svar på studiens frågeställningar (ibid, s.122). 

Inom kvalitativ forskning brukar begreppet reliabilitet inte användas i stor utsträckning utan 

orden tillförlitlighet, pålitlighet och uppenbarhet används istället (ibid, s.135). Då det inom 

kvalitativ forskning är forskarens tolkningar och reflektioner på respondenternas uttalanden 

som ska analyseras kan det påverka reliabiliteten då varje individ tolkar saker på olika sätt 

(ibid, s.136). Genom att vara två forskare i denna studie som har analyserat materialet var för 

sig har en jämförelse mellan tolkningarna varit möjlig och då bedömningarna överensstämde 

med varandra kan detta öka reliabiliteten i studien. 

 

Inom kvalitativ forskning betyder en hög validitet både att insamlingsmetoden ger svar på de 

frågeställningar som studien söker, och att den insamlade datan och tolkningen av densamma 

är transparent (ibid, s.155). Då intervjuerna spelades in gavs det möjlighet att ordagrant kunna 

transkribera samtalet mellan respondenten och forskarna för att minska risken för 

tolkningsfel. För att analys och tolkning av denna data som har samlats in ska vara trovärdig 

har de båda forskarna tolkat och analyserat materialet utifrån vårt teoretiska ramverk, 

Hirdmans genussystem och stereotypmodell. 
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Vid en kvalitativ studie är det viktigt att tillhandahålla tillräckligt med beskrivande 

information från respondenten för att kunna avgöra om den data som har samlats in och 

resultatet av analysen går att generalisera på den grupp som studien utförts på (ibid, s.159).  

3 Resultat 
Resultatet kommer att redovisas utifrån studiens tre frågeställningar:  

 

• Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? 

• Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? 

• Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män? 

 

De åtta kvinnliga respondenterna har alla en anställning vid ett NIU- eller RIG-gymnasium 

som specialidrottslärare inom någon av de fem utvalda idrotterna: ishockey, fotboll, handboll, 

basket och badminton (fyra lagidrotter och en individuell idrott).  

3.1 Varför specialidrottslärare? 

De åtta intervjuade kvinnorna har tidigare varit aktiva på hög nivå och alla har en 

elittränarutbildning från sitt specialidrottsförbund. Kvinnorna har varit aktiva inom ämnet 

specialidrott i genomsnitt 4,5 år (0,5–13 år). Förutom elittränarutbildningen besitter tre utav 

de åtta respondenterna även lärarlegitimationen efter utbildning via Gymnastik- och 

idrottshögskolan.  
 

“Specialidrottstränarlinjen studerade jag på GIH i slutet av 80-talet och sen har jag alla  

utbildningar som går att få i mitt specialidrottsförbund [...] Idrottslärare har jag arbetat som,  

sen har jag haft tränaryrket ideellt [...] Jag är anställd som lärare i och med att jag har en 

specialidrottsutbildning.” 
 

Alla kvinnor kombinerar arbetet inom specialidrotten med annat yrke eller andra 

arbetsuppgifter t.ex. som sportchef eller inom skolan som utvecklingsansvarig eller 

samordnare av NIU. De intervjuade kvinnorna beskriver deras intresse för idrott som den 

största anledningen till varför de idag arbetar som specialidrottslärare. Ingången till 

specialidrottsyrket har varit allt ifrån ett jobberbjudande utifrån tidigare tränar- eller 

ledarmeriter till att de har skapat yrket själva på sin skola.  
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“Vi har sökt hos skolverket och specialidrottsförbund att ha ett NIU på våran skola och det 

 är jag som har sökt det. Jag har arbetat som idrottslärare så var det lätt för dom att ge mig  

en visst procent som tjänst.” 
 

Kvinnorna själva anser att de besitter den kunskapen som krävs för att undervisa på ett NIU- 

eller RIG-gymnasium. De har ett stort engagemang och driv i sitt arbete vilket är en 

gemensam nämnare för alla åtta respondenter.  

3.2 Få kvinnliga kollegor 

De åtta intervjuade kvinnorna menar att de inte påverkas av att det är få kvinnor inom yrket 

specialidrott. Det är när de är verksamma inom föreningsidrotten som kvinnorna upplever att 

de tillhör ett underordnat kön.  

 
"För mig handlar det mer om att vi är få, jag kan inte sätta fingret på varför riktigt. Jag upplever  

en viss jargong som inte är välkomnande på något sätt, men det har inträffat så få gånger och inte 

i sammanhang med NIU. Inte här på min skola, inte med instruktörerna osv utan det är i samband  

med utbildningar inom min idrott." 
 

Ämnet specialidrott är en samverkan mellan skolan och föreningsidrotten och kvinnorna 

berättar om att de upplever skolan som mer jämställd än föreningsidrotten. Det är i samband 

med tränarutbildningarna eller möten med andra tränare via föreningsidrotten som 

respondenterna påverkas av att de har få kvinnliga kollegor.  

 
“Skolan var iväg till [...] en annan förening. Då hade den som var ansvarig härifrån hade varit 

jättetydlig och talat om att "Det är hon som är chef, det är hon som har koll och sköter planering.  

Det är henne ni ska vända er till." Dom hade varit jättenoga härifrån för dom vet hur det är. När  

vi kommer fram så går han som kommer fram, han som är klubbens ordförande. Jag går fram och 

sträcker fram handen som att man ska hälsa. Han tittar inte på mig utan bara vandrar förbi och så  

går han till mina manliga kollegor. [...] Såna där situationer när man bli ignorerad [...] På alla 

tränarutbildningar har man varit själv, inga andra kvinnor. [...] Jag kan känna att jag hela tiden  

hävdar tjejernas sida och kvinnornas sida.” 
 

För att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna få en legitimation i specialidrotten 

ska man genomföra ett antal tränarutbildningar via sina specialförbund inom sin idrott. Det är 

vid dessa tillfällen som tjejer väljer att kliva åt sidan enligt respondenterna då det är en tuff 

jargong och man är en minoritet under utbildningarna.  
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“Jag tror att många tappar farten på vägen för att man stöter på patrull och man blir tvungen  

att vara ganska stark för att fixa det. Det är tufft att ta sig fram i yrken där man är en minoritet,  

så tror jag det är.” 
 

Vid dessa tillfällen får kvinnorna representera ”alla kvinnor”. Utbildningarna är anpassade 

utifrån pojk- och herridrott vilket respondenterna upplever som negativt då det förväntas att 

de ska representera flick- och damidrotten. 

 

Under intervjuerna framkommer det att kvinnorna kan se faktorer som påverkar att unga tjejer 

inte väljer att ta sig in i tränar- och specialidrottsläraryrket. Det är ett yrke som är 

tidskrävande, dåligt betalt och behöver kombineras med ett annat yrke. Detta gör yrket mindre 

attraktivt för unga tjejer upplever de åtta respondenterna och detta kan samt möjligtvis vara 

den största anledningen till varför det är få kvinnliga kollegor. Som kvinna får man utföra sitt 

arbete som tränare ideellt. Det uppfattas som en hobby. Kvinnorna beskriver även en tuff 

jargong inom idrotten som påverkar kvinnor att inte arbeta inom tränaryrket. Kvinnorna har 

erfarenhet av att före detta aktiva tjejer, som besitter bra kunskaper och har potential för att bli 

en bra tränare, väljer att göra något annat p.g.a. den jargong som de upplever finns inom 

tränaryrket. Detta får konsekvenser för antalet kvinnor inom yrket.  

 
“Det är frågan... för jag tror att det är väldigt många tjejer som sitter på̊ bra kunskaper och som  

skulle bli väldigt bra tränare, men jag tror att det på den... om man tänker på det ekonomiska [...]  

Men jag tror att [...] man nästan gör det som en hobby, och det tar alldeles för mycket tid. Det tror  

jag är största anledningen.” 
 

Flera av kvinnorna är vana från sin idrott att det är få kvinnor som arbetar som tränare eller 

specialidrottslärare vilket de anser kan vara en faktor till varför just de inte påverkas av att det 

är få kvinnliga kollegor, de är vana.  

3.3 Arbeta i en mansdominerad miljö 

Alla kvinnliga respondenter trivs i sin nuvarande arbetsmiljö men de blir påverkade av att 

arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män. Kvinnorna upplever att de måste 

hävda sig för att bli bekräftade och socialt accepterade. Flera av kvinnorna ansåg att männen 

har en fördel av att vara man inom föreningsidrotten vilket påverkar specialidrotten. Männen 

är accepterade i idrottssammanhang, de har redan en ”gratis respekt” som man och kan yttra 
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sig utan att bli ifrågasatt. En kvinna måste bevisa och vara riktigt vass på det hon gör för att 

bli respekterad. Kvinnorna måste vara lika bra som männen, gärna lite bättre, för att bli 

accepterade och tas seriöst.  

 
"Jag känner som kvinna måste du vara lika bra som en man, och gärna lite bättre... för att dom  

ska liksom ta dig seriöst [...] Det räcker inte med sån allmän kommentar, typ betyg C kommentar,  

det går inte för en kvinna, utan det måste vara ett A+ om du ska vara kvinna för att bli accepterad  

in i gänget.”  
 

Flera av kvinnorna har upplevt att de har fått höra: ”vi behöver få in fler kvinnliga tränare”, 

vilket kvinnorna upplever som förnedrande. Kvinnornas kompetens ska vara anledningen till 

varför de får sina uppdrag inom idrotten eller tjänsten som specialidrottslärare. Kompetens 

ska gå före kön enligt kvinnorna. 

 
”Jag fick höra en gång att vi behöver få in flera tjejer inom min idrott, men då blir jag snarare  

förbannad. Jag vill ha min tjänst för att jag kan någonting om min idrott, jag vill inte ha den för  

att jag är kvinna. Då skulle det kännas som ett oerhört stort misstag istället.” 

 

”Det är kompetens för kön. Du får ditt arbete för att du har kompetens för det Jag vill inte vara  

ledare för att jag är kvinna. Det är väldigt fokus på män och kvinnor [...] Nej jag tycker att man  

blir respekterad för det man kan, inte för att man är tjej eller kille.”  

 

Något som flera av kvinnorna även påverkas av är att deras roll som lärare inom idrotten blir 

“mer än bara tränare”. Då flera elever på NIU- eller RIG-gymnasium flyttar hemifrån och 

pendlar mellan junior och seniornivå upplever de kvinnliga lärarna att dem blir en viktig 

person i elevernas vardag. Lärarna finns där om eleverna behöver någon att prata med och 

som de kan vända sig till om det har hänt något. En arbetsuppgift som de som kvinnor 

upplever att de ska ta hand om. Motsvarande förväntas inte gälla för männen. 

 
”Som kvinna så tror jag man tänker lite extra på helheten med eleverna. Här kan man nog se  

lite skillnader mellan manligt och kvinnligt. Jag tänker att mina elever skulle kunna vara ens  

barn, man vill se till att föräldrarna känner sig trygga och eleverna ska ha tillgång till boende,  

mat osv. Man ser mer helheten och hela människan, vilket jag inte riktigt tror att generellt  

männen ser det. Vi ser allting runt omkring, tror jag.”  
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3.4 Övriga resultat  

Frågan “Om du var en man, vad skulle du, med din utbildning och kompetens, arbeta med 

idag tror du?” ställdes till kvinnorna under intervjuerna. Kvinnorna berättade att de på ett eller 

annat sätt även då hade arbetat inom sin idrott. Det är deras största drivkraft. Men om det 

hade varit som lärare inom ämnet specialidrott var de inte lika övertygade om. Däremot var 

det flera som berättade att de förmodligen hade fått andra erbjudanden om de hade varit män 

med motsvarande kompetens och erfarenheter.  

 
”Jag har ju som sagt fått anbud från seniorlag men jag väljer att säga nej. Men hade jag däremot,  

till råga på allt varit en man, då hade jag nog... ja då hade jag nog varit tränare i (högsta serien  

för herrar) skulle jag tro. ” 

 

”Jag tror att jag hade hamnat någon annanstans. Det kanske finns fler möjligheter. Jag tror att det  

hade öppnat upp sig en hel del, både för att man själv kanske om jag hade varit man hade kollat  

efter annat, men också för att andra klubbar och föreningar öppnar upp lite tydligare. Jag tror att  

man har en fördel som man, tyvärr.” 
 

Flera av kvinnorna anser att männen har en fördel av att vara män inom föreningsidrotten. 

Efter avslutad utbildning blir männen erbjudna andra tjänster än kvinnorna. Kvinnorna blir 

erbjudna att arbeta med barn medan männen får erbjudanden om att jobba med juniorer och 

seniorer. 
 

“Killarna blev erbjudna andra tjänster än vad blev erbjuden. Jag sökte inte alla tjänster, men  

jag blev erbjuden småskolor och småbarn när jag blev klar på tränarlinjen, och då var jag  

samtidigt förbundskapten. Det var ingen av killarna som blev erbjudna att arbeta med barn  

när dom gick ut från GIH, vi gick ut Sveriges högsta utbildning och så fick jag jobba med  

småbarn?” 

 

Kvinnorna berättar att de känner att de har det svårare att göra sin röst hörd jämfört med vad 

männen har. De berättade att männen kan uttrycka sig och bli hörda bara för att de är män, 

medan kvinnorna får kämpa mer. De känner att det tar mycket energi att hela tiden behöva 

hävda sig för att få uttrycka sina åsikter samt att många män ifrågasätter dem på ett sätt som 

de aldrig ifrågasätter en man. 
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”En man kan sitta där och tycka... men... men.... det känner jag verkligen! Och så är han man  

och så kör han lite träningar och så är han accepterad för det. En kvinna som sitter runt samma  

bord måste verkligen visa att hon är jävligt vass på det hon gör, hon vet vad hon snackar om [...]  

så när man hamnar i dom situationerna så sväljer man och så gör man sin grej ändå som man  

vet att man är bra på. Men så tänker man... det suger bara energi... det där hade du aldrig gjort  

om jag vore man, då stänger man dörren till just den personen som suger energi. Så jag kan inte  

säga... Det har inte påverkat mig så jag vill byta jobb eller något sånt där, utan mer att man  

konstaterar att det där var ett rövhål till.” 

 

Kvinnorna berättade att männen får en gratis respekt på grund av sitt kön. Att som ung kvinna 

komma in och ta plats är en större utmaning än för en man i samma ålder. Kvinnor får ingen 

fördel inom tränaryrket trots att de har spelat på högsta- eller landslagsnivå när det kommer 

till sin roll som tränare. 

 
”Det är lite som normen, som jag tycker det har varit, det blir bättre och bättre. Men att man  

får en gratis-respekt som man, som äldre man, bara för att man är en man. Att jag får jobba lite  

mer för den respekten. Att lite det här "jo men hur bra var du då?" eller "vad har du gjort...?"  

liksom, att jag också måste hävda mig hur bra jag var som spelare och vad jag har för erfarenheter. 

Medan en... det kan vara en manlig tränare som har spelat i division 4 och lik förbannat så har  

han mer respekt än vad jag har.” 
 

Majoriteten av kvinnor berättade även om de sociala förhållandena och svårigheterna av att få 

ihop vardagen som kvinnlig tränare. Som tränare är du beroende av lagets resultat och 

placering i tabellen för att bibehålla din tjänst som tränare vilket är påfrestande då det kan 

bidra till att man ständigt flyttar mellan klubbar och städer. En av kvinnorna upplever detta 

som svårhanterat då kvinnor inte är villiga att ta den inriktningen och bli en ”ensamvarg”. 

Vilket hon tror påverkas av de normer som finns i samhället.  

 
”Det blir svårare för en kvinna att hantera, det är begränsande att inte kunna känna att man kan  

få vara på en och samma plats under en längre tid. Det tror jag är en gemensam faktor. Man är  

inte villig att ta den inriktningen, att vara en ensamvarg som flaxar runt. Det är mycket normer i 

samhället som styr det, tyvärr. ”  
 

Flera berättade om samhällets förväntningar på en kvinna. De får frågor kring hur de kan välja 

sin idrott före familjen, vilket kvinnorna inte tror en man hade behövt svara på.  
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”Jag har man och barn, nu när jag har fått nytt jobb frågar man "Vad säga din man om det?".  

Det gör mig vansinnig! Tror ni att någon hade frågat en man om han fick ett nytt jobb "vad tycker  

din man eller fru om det?".”  

4 Diskussion 
Nedan följer en diskussion av studiens resultat med i relation till studiens syfte, tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket (Hirdmans genussystem och stereotypmodell).  

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrottslärare. Diskussionen är uppdelad i tre 

rubriker utefter studiens tre frågeställningar samt en rubrik med studiens övriga resultat.  

4.1 Varför specialidrottslärare? 

Den främsta anledningen till varför kvinnorna har valt att arbeta som specialidrottslärare är 

deras enorma intresse för idrott. Kvinnorna har en aktiv bakgrund inom sin egen idrott och 

genomfört en elittränarutbildning genom sitt specialidrottsförbund. Förutom den idrottsliga 

utbildningen har tre av åtta kvinnor en lärarutbildning via Gymnastik- och idrottshögskolan. 

De kvinnor som inte har lärarbehörigheten är anställda som instruktörer/tränare i ämnet. 

Magnus Ferry gjorde en studie på svenska specialidrottslärare (2014b) där majoriteten av 

lärarna (77%) sa att de var anställda som tränare. 15% svarade att de var anställda som lärare 

inom ämnet eller hade andra uppgifter via skolan, t ex som rektor. Alla åtta respondenter i 

denna studien kombinerar sitt arbete med ett annat yrke eller andra arbetsuppgifter t.ex. som 

sportchef eller inom skolan som utvecklingsansvarig/samordnare av NIU. Ingången till 

kvinnornas tjänst inom specialidrotten har varit genom ett jobberbjudande eller att de har 

skapat yrket själva på sin skola. Deras intresse, driv och tidigare erfarenheter inom idrotten är 

varför dessa kvinnor väljer att arbeta med sin hobby. Kvinnorna beskriver även att de anser att 

de besitter den kunskapen som krävs för att undervisa inom ämnet. Blom et.al (2011, s.60) 

beskriver i tidigare forskning att många kvinnliga tränare känner sig självsäkra i sin arbetsroll 

och är kvalificerade för att arbeta som tränare.  

4.2 Få kvinnliga kollegor 

Idag finns det begränsat med kunskap om varför det är få kvinnor som arbetar som tränare 

och varför antalet kvinnor inom tränaryrket är så pass låg (Blom et. al., 2011, s.60). Ingen 

utav de åtta kvinnliga specialidrottslärarna menar att de påverkas av att det är få kvinnor som 

undervisar i ämnet specialidrott. De situationer som påverkar kvinnorna är i samband med 
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idrottsrörelsens tränarutbildningar och vid möten med föreningar. Dessa utbildningar och 

möten krävs för att behålla och utveckla sin kompetens inom yrket. I flera av idrotterna hålls 

manliga respektive kvinnliga utövare isär. Vilket betyder att utövarna tränar och tävlar var för 

sig i separata grupper utifrån sitt biologiska kön, vilket kan kopplas till Hirdmans dikotomi 

(Hirdman, 2004, s.117). Kvinnorna blir en representant för den kvinnliga idrotten och de åtta 

respondenterna upplever det som negativt. Istället för att en specialidrott är könsuppdelad vill 

de åtta respondenterna att idrotten ska vara könsneutral. Idrottsutbildningen i 

specialidrottsförbunden ska inte utgå ifrån att det är mannen som är normen (ibid. s.117). Det 

skapar en hierarki som inte hör hemma i idrotten.  

 

De åtta respondenterna upplever läraryrket som en jämställd arbetsplats där man prioriterar 

kompetens för kön. I SCB (2016, s.32) studie har man under en längre tid sett en jämn 

könsfördelning bland idrottslärarna i grundskolan- och gymnasiet. Tidigare studier av 

tränaryrket har visat att kvinnor är nöjda med sina anställningar som tränare men det finns ett 

missnöje kring jämställdheten inom idrottsföreningarna (NCAA, 2009, s.18), vilket går att 

koppla till det resultatet som denna studie har gett. Det är inom föreningsidrotten som flera av 

kvinnorna påverkas av att det är mannen som är normen. Specialidrotten är en kombination av 

två system; föreningsidrotten och skolan. Föreningsidrotten har dominerats av män under en 

längre tid (Blom et. al., 2011, s.54) och flera av kvinnorna beskriver att de är vana vid denna 

mansdominans. Detta upplever kvinnorna kan bidra till att de inte påverkas av att det är få 

kvinnor inom ämnet specialidrott.  

 

Respondenterna resonerar kring varför det att det är så få kvinnor inom yrket och vad som 

krävs för att fler unga tjejer ska välja att arbeta med specialidrott. Tidigare studier har visat att 

många kvinnliga tränare anser att det finns fler kvinnor som skulle vara kvalificerade för yrket 

(NCAA, 2009, s.19f). Detta nämner även några av respondenterna, men de lyfter också att det 

finns olika anledningar. Kvinnors bristande intresse och ambitioner samt livssituation är 

faktorer som gör att kvinnor inte väljer denna bransch, men de diskuteras sällan om det är 

själva idrottsrörelsen som påverkar kvinnornas val (Larsson, 2006, s.4). Kvinnorna berättar att 

det är den jargong som finns inom tränaryrket och idrottsrörelsen som gör att tjejer väljer att 

kliva åt sidan samt att kvinnor har svårt att endast arbeta som tränare eller lärare inom ämnet 

specialidrott. Att arbeta som tränare ses mer som en hobby som man kombinera med ett annat 

yrke eller arbetsuppgifter. För att kvinnor ska dyka upp som coacher säger Norman (2012) att 

man behöver utmana den norm som finns inom idrottsorganisationer för att minska den 
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mansdominans som finns (s.236). Respondenterna nämner även detta i sina intervjuer samt att 

fler kvinnor skulle välja yrket om det skedde en ekonomisk förändring så att kvinnor kunde 

fokusera på tränaryrket på heltid.  

4.3 Arbeta i en mansdominerad miljö  

Alla kvinnliga respondenter trivs med sin nuvarande arbetssituation men de blir påverkade av 

att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män. De åtta kvinnorna upplever att de 

måste hävda sig för att få bekräftelse och bli socialt accepterade. Inom mansdominerade yrken 

kan man se att arbetsplatserna ofta är anpassade efter manlig kultur. Kvinnor uppfattar att den 

kultur de arbetar i är skapad av män för att passa männen och inte passa kvinnan (Cettner, 

2008, s.29). Detta fenomen förklarar Hirdman med sin stereotypmodell där man jämför 

kvinnan mot mannen, som är normen, A - a. Kulturen som finns inom mansdominerade yrken 

är anpassad efter normen och för att kvinnorna ska passa in så krävs det att hon blir som 

mannen, dock saknar kvinnan någonting för att lyckas med det (Hirdman, 2001, s.30), vilket 

kan göra att kvinnorna känner sig påverkade av den miljön som de befinner sig i. På 

kvinnornas nuvarande arbetsplats upplever de inte sig som en minoritet utan det är i samband 

med möten med föreningarna inom idrotten som det blir uppenbart att de är en minoritet.  

 

Batty och Burchielli (2011, s.316) beskriver i sin studie att mansdominerade yrken kan bidra 

till att det är svårt för kvinnorna att känna sig som en i gruppen. Då flera av kvinnorna är få 

eller ensam kvinna i gruppen på arbetsplatsen blir de en minoritet. Genom att skapa olika 

normer för hur kvinnor och män ska bete sig på arbetsplatserna förstärker detta vad som gäller 

för hur ett mansdominerat yrke ska utföras. Det kan medföra konsekvenser för kvinnorna 

(Denissen, 2010, s.1056).  

 

Flera av kvinnorna berättar att deras roll som lärare inom specialidrotten blir “mer än bara 

tränare”. Då flera utav eleverna som börjar på ett NIU- eller RIG-gymnasium flyttar hemifrån 

och pendlar mellan att vara på junior- eller seniornivå så upplever de kvinnliga lärarna att de 

blir en viktig person för eleverna. De finns där om eleverna behöver någon att prata med och 

vända sig till om det hänt något. Något som de inte upplever att de manliga lärarna förväntas 

göra.  
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4.4 Övrig diskussion 

På frågan “Om du var en man, vad skulle du, med din utbildning och kompetens, arbeta med 

idag tror du?” berättar kvinnorna att de på ett eller annat sätt hade arbetat inom sin idrott. 

Detta då det är deras största drivkraft. Men om de hade arbetat inom ämnet specialidrott var 

de inte lika övertygade om. Flera av kvinnorna berättar att de förmodligen hade fått andra 

erbjudanden om de hade varit män med deras kompetens och erfarenheter. Kvinnorna 

upplever även att männen har en fördel inom föreningsidrotten vilket även påverkar 

specialidrotten. Norman (2012) menar att männen har det lättare att ta sig in på 

arbetsmarknaden som tränare både inom de idrotter som anses vara kvinnodominerade samt i 

de idrotter som männen dominerar (s.231). Män anses vara mer kvalificerade inom yrket och 

kan arbeta med både herr- och damlag, medan kvinnorna endast har kunskaper och förmåga 

att coacha damer (ibid, s.234). Kvinnorna har samma utbildning som männen men precis som 

Hirdmans stereotypmodell formel A - a (Hirdman, 2004, s.30) så saknar kvinnorna ändå något 

för att bli behandlad som normen, de är inte män.  

 

Då kvinnor inte ses som normen inom yrket stöter de på problem då samhället har andra 

förväntningar på dem jämfört med deras manliga kollegor. Majoriteten av kvinnorna berättar 

även om de sociala förhållandena och svårigheterna i att få ihop vardagen som kvinnlig 

tränare. De berättar om samhällets förväntningar på en kvinna. Kvinnorna får frågor kring hur 

de kan välja sin idrott före familjen, vilket de inte tror en man behöver svara på. I NCAA´s 

(2009, s.19f) undersökning hävdar man att detta kan vara en möjlig förklaring till varför få 

kvinnor söker sig till yrket. Kvinnor väljer inte idrotten före familjen.   

4.5 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnliga specialidrottslärares erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta inom ämnet specialidrott, samt hur dessa kvinnor påverkas av att 

arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män. För att öka möjligheten till att 

komma åt denna typ av information valdes en kvalitativ metod då syftet var att genom 

studiens resultat få en djupare kunskap om och förståelse för kvinnornas erfarenheter och 

upplevelser. Valet av metod bidrog till den djupgående information som respondenterna 

delade med sig av, vilket hade varit svårt om en kvantitativ metod hade använts. En nackdel 

med en kvalitativ metod är att antalet respondenter kan bli begränsat, jämfört med en 

kvantitativ metod, då bearbetningen och analysen av datan kräver mer tid. Om en kvantitativ 
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metod hade använts hade det kunnat ge en ökad möjlighet för antalet respondenter i studien, 

vilket hade kunnat ge oss en bredare bild av vad de specifika kvinnorna upplever. En fördel 

med att använda en kvalitativ metod är att intervjuer kan ge mer djupgående information.  

 

Innan insamlingen av datan skedde utfördes en pilotstudie på en kvinnlig specialidrottslärare. 

Det är en fördel att utföra en pilotstudie på en representativ person eller grupp innan 

insamlingen av data startar för att kontrollera att frågorna ger svar på de frågeställningar som 

finns (Patel & Davidson 2011, s. 87). Efter pilotstudien kompletterades intervjuguiden med en 

fråga som förekom under samtalet som bidrog till att svar erhölls som var väsentliga för 

studien. Om inte pilotstudien hade utförts hade det kunnat påverka de resterande intervjuerna 

då betydande information kring kvinnornas upplevelse hade kunnat utebli vilket hade kunnat 

påverka studien reliabiliteten, då insamlingsmetoden inte gett svar på frågeställningarna 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s.122). Den slutgiltiga intervjuguiden, med samma grundfrågor, 

har använts under alla respondenternas intervjuer. Planerade uppföljande och specificerade 

frågor ställdes till respondenten, med vissa undan tag då vissa följdfrågor ställdes för att 

förtydliga respondentens svar (ibid, s.256). Detta ökar studiens reliabilitet då framtida 

forskare kan använda samma intervjuguide på motsvarande population och få liknande 

resultat (ibid, s.136). 

 

Uppsatsen skrevs under en begränsad tidsperiod vilket har påverkat antalet medverkande 

respondenter. Av de 29 kvinnor som kontaktades för studien erhölls svar från tolv och 

slutligen valde fyra av dessa tolv kvinnor att inte fortsätta sitt deltagande. Bidragande faktorer 

var bristen på tid samt uteblivna svar från respondenterna. Om det funnits mer tid för att 

utföra intervjuer kunde antalet deltagande kvinnor ökat samt att forskarna hade haft möjlighet 

att bearbeta och analysera fler intervjuer. Bristen på tid kan ha påverkat resultatet då antalet 

kvinnor som deltog var relativt låg. Intervjuerfarenheten hos oss kan ses som bristande. Vid 

mer erfarenhet av att intervjua och bättre intervjuteknik hade de intervjuade kvinnornas svar 

möjligtvis blivit djupare och än mer utförliga.  

 

Studiens teoretiska ramverk, Hirdmans genussystem och stereotypmodell, har fungerat för att 

kunna spegla samhället och på så sätt bidra till att förklara och urskilja olika karaktärsdrag i 

uppsatsen. Då syftet är att undersöka vad som sker när kvinnor kommer in på den 

mansdominerade arbetsplatsen som specialidrottslärare har dessa logiker och denna 

stereotypmodell använts för att analysera vårt resultat. Vi har hittat föreställningar som 
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bekräftar Hirdmans genussystem och stereotypmodell. Hirdmans teorier är relevant för 

studien och kan användas i liknande studier inom framtida genusforskning.  

5 Slutsats 
I studien har det framkommit att de åtta kvinnliga lärarna inte påverkas av att de är få kvinnor 

inom yrket utan upplever att det är när de är verksamma inom föreningsidrotten som de det 

befintliga genussystemet inom idrotten blir märkbart. Rådande normsystem framträder inom 

både föreningsidrott och tränar- och ledarutbildningar. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att specialidrotten är ett resultat av två system som ska arbeta tillsammans; skolan och 

föreningsidrotten. Föreningsidrotten har en tydlig hierarki där det är mannen som är normen 

(Hirdman, 2004, s.117), vilket kan leda till att kvinnorna stöter på problem då den 

organiserade idrotten och samhället har andra förväntningar på dem jämfört med vad en man 

har. Varför väljer då dessa åtta kvinnor att arbeta inom ett mansdominerat yrke? Svaret är och 

enkelt; idrott är deras stora intresse.  

 

I dagsläget finns det forskning kring kvinnliga tränare men detta på collegetränare i 

Nordamerika. Forskning kring ämnet specialidrott är begränsad och framförallt forskning 

kring målgruppen i denna studie, kvinnliga specialidrottslärare. Denna studie kan 

förhoppningsvis väcka fortsatt intresse för studier om ämnet specialidrott och kvinnliga 

tränare inom den svenska idrotten. Den kan också väcka frågor kring hur den nya 

omklassificeringen av ämnet specialidrott kommer påverka könsuppdelningen bland lärarna i 

ämnet. Eftersom yrket specialidrottslärare är dominerat utav män är det viktigt att synliggöra 

detta problem. Ett yrke som har utförts av, till stor del, manliga tränare ska nu efter 

omklassificeringen av ämnet bana väg för att utbildade lärare inom ämnet specialidrott. En 

intressant utgångspunkt för fortsatt forskning inom ämnet är att undersöka om uppdelningen 

mellan könen hos de anställda lärarna/instruktörerna på Sveriges NIU- och RIG-gymnasium 

kommer att förändras, samt om antalet legitimerade lärare inom ämnet kommer att öka efter 

att ämnet har omklassificerats till ”ett vissa ämne” i juli 2017 (Skolverket, 2017b).  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att 

arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrottslärare.  

• Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? 

• Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? 

• Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män?   

 

Vilka sökord har du använt? 

Female coach, Female coaches school, Specialidrott kvinnliga lärare, Gender coaching, 

female teachers, mansdominerade yrken, kvinnor som minoritet, school sports 

 

Var har du sökt? 

SportDiscus, Discovery, Google Schoolar 

 

Sökningar som gav relevant resultat. 

SportDiscus: Female coach 
Discovery: Female coaches school 

Google Scholar: mansdominerade yrken 

 

Kommentarer 

Det finns relevant forskning om kvinnliga tränare, däremot begränsad forskning om ämnet 

specialidrott då ämnet är specifikt från Sveriges skolsystem. Forskning om lärare inom 

specialidrott hittades, men ingen studie var utförd på endast kvinnliga lärare. 

 

  



 

Bilaga 2 Intervjuguide – Pilotstudie  
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse om kvinnliga specialidrottslärares 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrott. All 

information vi får av dig kommer behandlas konfidentiellt. Du som deltagare i denna studie 

har rätt att avbryta när som helst under arbetets gång utan några konsekvenser. Vi två är de 

enda som kommer att använda oss av intervjumaterialet och kommer endast att använda det 

för denna studies räkning, därefter raderas allt.  

Är det okej att intervjun spelas in? 

Då kan vi börja!  

 
Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som specialidrottslärare?  

 
Vad har du för utbildning?  

• Lärarutbildning? Tränarutbildning? Kurser?  

• Har du någon annan, tidigare arbetslivserfarenhet?  

 

Vilka ledarutbildningar har du i din idrott?  
• Har du själv varit/är aktiv inom din idrott?  

 

Vilken arbetsuppgift har du inom specialidrotten? 

• Anställd som lärare eller tränare/instruktör? 

o Lärare, vilka flera ämnen undervisar du i? 

• I kombination med annat yrke eller arbetsuppgift? 

 

Varför har de kvinnliga lärarna valt att arbeta som specialidrottslärare? 
Hur kommer det sig att du idag arbetar som specialidrottslärare? 

• Vilka val har du gjort? Som spelare, tränare, lärare, socialt? 

 

Om du inte arbetade som specialidrottslärare, vad hade du arbetat med då? 

 

Trivs du med ditt yrke?  

 



 

Av alla yrken som finns, varför valde du att arbeta som specialidrottslärare?  

 

Vilka fördelar anser du det finns med att arbeta som specialidrottidrottslärare? 

• Varför är det en fördel? 

• Hur tror du det påverkar din uppfattning av ämnet? 

 

Vilka nackdelar anser du det finns med att arbeta som specialidrottslärare? 
• Varför är det en nackdel? 

• Hur tror du det påverkar din uppfattning av ämnet? 

• Hur skulle det kunna förändras? 

 

Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet 
specialidrott?  
Hur många olika idrotter undervisar ni i på din skola?  

 
Hur många lärare/tränare är det som arbetar med ämnet specialidrott? Och hur många 

av dom är kvinnor? 

Om flera:  

• Hur arbetar ni lärare med undervisningen i ämnet specialidrott inom arbetslaget?  

• Arbetar ni lärare tillsammans eller individuellt? (Ämnesområden, planering, träningar, 

undervisningen, betyg och bedömning, examinationer osv). 

Om tillsammans:  

o Vilka ansvarsområden har du?  

o Varför tror du att du ansvarar för det området?  

o Var du delaktig i beslutet om fördelning av ansvarsområdet? 

Om ja:  

§ Varför valde du det området? 

§ Upplever du att du har tillräckligt kunskap av området?  

Om nej: 

§ Hur är din känsla angående din tilldelade arbetsuppgift? 

§ Vilka arbetsuppgifter anser du att du har kompetens för?  

Om individuellt: 

o Varför tror du att ni inte arbetar tillsammans? 

o Hur tror du att det påverkar undervisningen? 

o Är du nöjd med den uppdelning som skett? 



 

o Upplever du att ni har olika roller i undervisningen? (Roller inför eleverna vid 

exempel träningarna, teorilektionerna osv.)  

Om ja:  

§ Vilken roll har du? Varför tror du att du har den rollen?  

§ Om du var en man, tror du att du hade haft en annan roll då?  

 

Upplever du att specialidrottslärare/tränare yrket är anpassat för män?  

 

Har du någon gång reflekterat över att det är få kvinnliga specialidrottslärare i din 

idrott?  
Om ja: 

• I vilken/vilka situationer har du reflekterat över det? 

• Vilken känsla upplever du av att det är få kvinnor inom ämnet?  

• Varför tror du att det är få kvinnor inom ämnet specialidrott?  

o Har du någon gång upplevt en nackdel över att vara kvinna inom specialidrottsyrket? 

Eller i din roll som tränare?  

Om nej: 

• Vad tror du har gjort att du inte reflekterat över det? 

• Har du någon gång upplevt en nackdel över att vara kvinna inom specialidrottsyrket? Eller i 

din roll som tränare?  

Om ja: 

o I vilken situation upplevde du den motgången?  

Om nej:  

o Tror du det finns nackdelar över att vara kvinnlig specialidrottslärare/tränare? Varför? 
 

Tror du att de få antalet kvinnor inom yrket påverkar dig på något sätt? 
Om ja:  

• Hur påverkar det dig? 

• Hur tror du ett större antal kvinnor inom yrket skulle påverka dig? 

Om nej:  

• Varför tror du inte att det påverkar dig? 

• Hur tror du att du skulle påverkas om det fanns fler kvinnor i yrket? 

 

 
 



 

Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där de är en 
överrepresentation av män?  
Hur skulle du beskriva den miljö som du arbetar i? 

 

Är du nöjd med din arbetssituation som lärare inom ämnet specialidrott? (uppdelning 

mellan könen, lön, arbetsuppgifter) 

Om ja:  

• Varför är du nöjd?  

• Vilka faktorer är det som påverkar din åsikt? 

Om nej: 

• Varför är du missnöjd? 

• Vad skulle behöva förändras för att du ska bli nöjd med din arbetssituation? 
 

Har du någonsin upplevt att det har varit en fördel att vara kvinna i din arbetsmiljö?  
Om ja:  

• I vilken situation upplevde du det?  

• Hur tror du att det har påverkat dig? 

Om nej: 

• Vad tror du det beror på? 

• Varför tror du inte att det är en fördel att vara kvinnlig lärare? 

• Tror du att bristen av fördelar har påverkat dig? 
 

Har du någonsin upplevt att det har varit en nackdel med att vara kvinnlig 

specialidrottslärare/tränare?  
Om ja:  

• I vilken situation upplevde du det?  

• Hur tror du det har påverkat dig? 

Om nej: 

• Vad tror du har gjort att du inte ser några nackdelar med det? 

Avslut: 

Vilka tips vill du ge till framtidens kvinnliga specialidrottslärare?  

 

Är det något du vill tillägga?  

 

Tack för din medverkan!  



 

Bilaga 3 Intresseanmälan till respondenter  
 

Hej! 

  

Vi heter Rebecca och Tilda och vi är studerar Ämneslärare programmet med inriktning mot 

Idrott och hälsa samt Specialidrott på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. 

Nu under hösten skriver vi vårt examensarbete och har valt att skriva om ämnet 

Specialidrott. 

  

Vi har fått din mejladress via kontakt med ditt idrottsförbund och kontaktar nu dig för att 

ställa frågan om du skulle vilja delta i vår studie. Vi vill med hjälp av intervjuer undersöka 

kvinnliga instruktörers/tränares/lärares upplevelser om ämnet och hur det är att undervisa i 

det. Intervjuerna kan ske via Skype, FaceTime eller vid möjlighet via ett möte. 

  

Svara gärna på detta mejl oavsett om du vill delta i studien eller inte. 

  

Mvh 

Rebecca Höglund & Tilda Wiiand 

Gymnastik- och Idrottshögskolan 

Stockholm 

 

 

  



 

Bilaga 4 Informationsmejl till respondenter  
 

Hej!  

 

Tack för att du vill medverka i vår studie.  

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse om kvinnliga specialidrottslärares 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrott.  

All information vi får av dig kommer behandlas konfidentiellt. Du som deltagare i denna 

studie har rätt att avbryta när som helst under arbetets gång utan negativa konsekvenser. Vi 

två är de enda som kommer att använda oss av intervjumaterialet och kommer endast att 

använda det för denna studies räkning, därefter raderas allt. 

 

Vi är nu redo att starta med intervjuerna! 

När har du möjlighet att utföra din intervju? 

 

Mvh 

Rebecca Höglund & Tilda Wiiand 

Gymnastik- och Idrottshögskolan 

Stockholm 

 

 

  



 

Bilaga 5 - Intervjuguide 
Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse om kvinnliga specialidrottslärares 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrott. All 

information vi får av dig kommer behandlas konfidentiellt. Du som deltagare i denna studie 

har rätt att avbryta när som helst under arbetets gång utan några konsekvenser. Vi två är de 

enda som kommer att använda oss av intervjumaterialet och kommer endast att använda det 

för denna studies räkning, därefter raderas allt.  

Är det okej att intervjun spelas in? 

Då kan vi börja!  

 
Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som specialidrottslärare?  

 

Vad har du för utbildning?  
• Lärarutbildning? Tränarutbildning? Kurser?  

• Har du någon annan, tidigare arbetslivserfarenhet?  

 

Vilka ledarutbildningar har du i din idrott?  

• Har du själv varit/är aktiv inom din idrott?  

 

Vilken arbetsuppgift har du inom specialidrotten? 
• Anställd som lärare eller tränare/instruktör? 

o Lärare, vilka flera ämnen undervisar du i? 

• I kombination med annat yrke eller arbetsuppgift? 

 

Varför har de kvinnliga lärarna valt att arbeta som specialidrottslärare? 

Hur kommer det sig att du idag arbetar som specialidrottslärare? 
• Vilka val har du gjort? Som spelare, tränare, lärare, socialt? 

 

Om du inte arbetade som specialidrottslärare, vad hade du arbetat med då? 

 

Trivs du med ditt yrke?  

 

Av alla yrken som finns, varför valde du att arbeta som specialidrottslärare?  

 



 

Om du var en man, vad skulle du, med din utbildning och kompetens, arbeta med idag  

tror du?  

 

Vilka fördelar anser du det finns med att arbeta som specialidrottslärare? 
• Varför är det en fördel? 

• Hur tror du det påverkar din uppfattning av ämnet? 

 

Vilka nackdelar anser du det finns med att arbeta som specialidrottslärare? 
• Varför är det en nackdel? 

• Hur tror du det påverkar din uppfattning av ämnet? 

• Hur skulle det kunna förändras? 

 

Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet 
specialidrott?  

Hur många olika idrotter undervisar ni i på din skola?  

 

Hur många lärare/tränare är det som arbetar med ämnet specialidrott? Och hur många 

av dom är kvinnor? 

Om flera:  

• Hur arbetar ni lärare med undervisningen i ämnet specialidrott inom arbetslaget?  

• Arbetar ni lärare tillsammans eller individuellt? (Ämnesområden, planering, träningar, 

undervisningen, betyg och bedömning, examinationer osv). 

Om tillsammans:  

o Vilka ansvarsområden har du?  

o Varför tror du att du ansvarar för det området?  

o Var du delaktig i beslutet om fördelning av ansvarsområdet? 

Om ja:  

§ Varför valde du det området? 

§ Upplever du att du har tillräckligt kunskap av området?  

Om nej: 

§ Hur är din känsla angående din tilldelade arbetsuppgift? 

§ Vilka arbetsuppgifter anser du att du har kompetens för?  

Om individuellt: 

o Varför tror du att ni inte arbetar tillsammans? 

o Hur tror du att det påverkar undervisningen? 

o Är du nöjd med den uppdelning som skett? 



 

o Upplever du att ni har olika roller i undervisningen? (Roller inför eleverna vid 

exempel träningarna, teorilektionerna osv.)  

Om ja:  

§ Vilken roll har du? Varför tror du att du har den rollen?  

§ Om du var en man, tror du att du hade haft en annan roll då?  

 

Upplever du att specialidrottslärare/tränare yrket är anpassat för män?  

 

Har du någon gång reflekterat över att det är få kvinnliga specialidrottslärare i din 

idrott?  
Om ja: 

• I vilken/vilka situationer har du reflekterat över det? 

• Vilken känsla upplever du av att det är få kvinnor inom ämnet?  

• Varför tror du att det är få kvinnor inom ämnet specialidrott?  

o Har du någon gång upplevt en nackdel över att vara kvinna inom specialidrottsyrket? 

Eller i din roll som tränare?  

Om nej: 

• Vad tror du har gjort att du inte reflekterat över det? 

• Har du någon gång upplevt en nackdel över att vara kvinna inom specialidrottsyrket? Eller i 

din roll som tränare?  

Om ja: 

o I vilken situation upplevde du den motgången?  

Om nej:  

o Tror du det finns nackdelar över att vara kvinnlig specialidrottslärare/tränare? 

Varför? 

 

Tror du att de få antalet kvinnor inom yrket påverkar dig på något sätt? 
Om ja:  

• Hur påverkar det dig? 

• Hur tror du ett större antal kvinnor inom yrket skulle påverka dig? 

Om nej:  

• Varför tror du inte att det påverkar dig? 

• Hur tror du att du skulle påverkas om det fanns fler kvinnor i yrket? 

 

 



 

Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där de är en 
överrepresentation av män?  
Hur skulle du beskriva den miljö som du arbetar i? 

 
Är du nöjd med din arbetssituation som lärare inom ämnet specialidrott? (uppdelning 

mellan könen, lön, arbetsuppgifter) 

Om ja:  

• Varför är du nöjd?  

• Vilka faktorer är det som påverkar din åsikt? 

Om nej: 

• Varför är du missnöjd? 

• Vad skulle behöva förändras för att du ska bli nöjd med din arbetssituation? 
 

Har du någonsin upplevt att det har varit en fördel att vara kvinna i din arbetsmiljö?  
Om ja:  

• I vilken situation upplevde du det?  

• Hur tror du att det har påverkat dig? 

Om nej: 

• Vad tror du det beror på? 

• Varför tror du inte att det är en fördel att vara kvinnlig lärare? 

• Tror du att bristen av fördelar har påverkat dig? 

 

Har du någonsin upplevt att det har varit en nackdel med att vara kvinnlig 

specialidrottslärare/tränare?  

Om ja:  

• I vilken situation upplevde du det?  

• Hur tror du det har påverkat dig? 

Om nej: 

• Vad tror du har gjort att du inte ser några nackdelar med det? 

Avslut: 
Vilka tips vill du ge till framtidens kvinnliga specialidrottslärare?  

 

Är det något du vill tillägga?  

 

Tack för din medverkan! 


