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Introduktion  
I det västerländska samhället finns en tydlig fokusering på utseendet och kroppen står ofta i 

centrum. Vår tids intresse och fixering vid det yttre görs tydligt överallt omkring oss, speciellt 

genom media (Johansson, 1998; Söderström, 1999). Fokus på yta och skönhet är inget nytt då 

människan i alla tider har haft ett intresse för sitt utseende. Johansson (1998) beskriver hur 

kroppsidealen har sitt ursprung i 1850-talets strävan om att bygga muskler för att ära Gud. 

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fick utseendet en allt större betydelse i det 

svenska samhället, mycket beroende på att de mer klassiska statusmarkörerna försvann. Det 

handlade allt mer om att synas och att skapa sin egen ”image” för att kunna göra ett gott 

intryck på människor i omgivningen (Johansson, 1998). I vår tid uppfattas kroppen i större 

utsträckning som påverkbar, något som skiljer sig från tidigare tankar om kroppen. Att 

kroppens yttre avspeglar människans inre egenskaper är ingen ny tanke, dock har det skett en 

förändring kring detta resonemang (Johansson, 2002). På senare tid representerar utsidan i allt 

större utsträckning identiteten och människan är i dag i allt större grad hennes yttre 

(Featherstone, 1994; Johansson, 2002). Tanken om att kroppen är föränderlig har resulterat i 

att allt fler vill försöka komma till rätta med de upplevda ”skavankerna” för att uppnå sina 

ideal. Att på något sätt förändra kroppen kan vara ett motiv för människor att söka sig till 

gymvärlden (Johansson, 1998; Söderström, 1999; Johansson, 2002). 

 

Både hälsa och utseende kan kopplas till gymmen och kanske är det därför som gymmen får 

en allt större betydelse och allt snabbare utbredning (Featherstone, 1994; Johansson, 1998; 

Söderström, 1999). I begynnelsen av 1980-talet började en marknad för gym att ta form i 

Sverige. Det blev en drastisk ökning av antalet gym och dessa anläggningar anpassades till en 

bredare publik än tidigare, det har blivit ”trendigt” att träna (Johansson, 1998; Fagrell & 

Nilsson, 1998; Söderström, 1999). Det finns idag omkring 1000 anläggningar i Sverige, vilket 

har inneburit att en helt ny yrkeskategori har vuxit fram (Edgren, Rüll & Staaf, 2004). Denna 

nya yrkeskategori innefattar bland annat personliga tränare och gruppträningsinstruktörer, 

vilka fungerar som ett slags pedagoger då de förmedlar träningsformens tekniker och 

samtidigt en slags förebild som representerar gymkulturen. En av de viktigaste 

komponenterna för att fungera som en pedagog och god ledare är att vara trovärdig (Hedquist, 

2002; Martens, 2004). 
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Ur ett pedagogiskt perspektiv blir ämnet relevant då litteraturen (Johansson, 1998; 

Söderström, 1999; Säljö, 2000) tyder på att människan lär i alla sammanhang hon vistas i 

samt att attityder och ideal starkt färgas och påverkas av den omgivande miljön. Det finns 

flera nivåer av lärande, det kan ske dels på individnivå men även på gruppnivå inom till 

exempel organisationer, kulturer eller i samhället i stort (Säljö, 2000). Trovärdighet 

sammankopplas med status och ideal och de ledare som kan uppvisa detta tillskrivs större 

trovärdighet av individer som delar värderingarna inom den aktuella kulturen (Hedquist, 

2002). Avsikten med studien var att ta reda på i hur stor utsträckning människor färgas av de 

ideal som finns i den kultur de vistas i, samt hur detta påverkade deras uppfattning om vad en 

trovärdig ledare bör uppvisa. Det blir intressant att undersöka om individer som spenderar 

mycket tid i gymmiljö i förhållande till de som inte spenderar mycket tid i gymmiljö graderar 

samma faktorer som viktiga för trovärdigheten. Det är intressant att se huruvida det finns 

faktorer som är generella för att en gruppträningsinstruktör ska uppfattas som trovärdig 

oberoende av träningsmängd samt vistelse i gymmiljön.  

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur passdeltagare på gym ansåg att olika 

faktorer påverkar betydelsen för hur trovärdig en gruppträningsinstruktör är? Utifrån detta 

har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka faktorer är betydelsefulla för trovärdigheten oberoende av träningsmängd och 

bakgrundsfaktorer?  

 

2. Varierar uppfattningen av vad som gör en ledare trovärdig beroende på hur många 

träningstillfällen per vecka en person har? 

 

3. Skiljer sig uppfattningen av vad som gör en ledare trovärdig mellan personer som har en 

lång tids respektive en kort tids medlemskap i gymkulturen? 
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Bakgrund 
 

Gymkulturen 
Under 1980-talet växte sig gymkulturen allt större i Sverige och breddades till något mer 

allmänt och folkligt (Johansson, 1998). Det var också under 1980-talet som skönhet i allt 

större utsträckning förknippades med hälsa. Det talades inte längre om att bara träna kondition 

utan även bygga muskler för att ge kroppen konturer samt att skönhet och hälsa var två sidor 

av samma mynt. De nya kroppskulturerna som växte fram på 1980-talet hade alla ett 

gemensamt förhållningssätt till livet som genomsyrades av fokus på hälsa, friskvård, skönhet, 

individualitet och framförallt den hårda och slanka kroppen, något som väl stämmer överens 

med dagens ideal (Johansson, 1998; Nilsson, 2002 ref i. Redelius & Engström, 2002).  

    

Inom gymmen växer det fram en kultur som inte bara påverkar de aktiva medlemmarna, utan 

också den bild som finns i samhället över hur en idealisk kropp ska se ut. Överallt cirkulerar 

bilder av ”gymkroppar” och det ”tränade och slanka” idealen har blivit det eftersträvansvärda. 

Det är på gymmen som idealkroppen kan skapas och formas och kanske är det därför som 

gym och gymkultur fått så stort genomslag i den västerländska kulturen. Gymmen utgör inte 

bara en spegling av de ideal som finns i samhället utan är också den kanske största 

producenten av bilder, idéer och föreställningar kring identitet, kön och kropp (Johansson, 

1998). Johansson (1998, s.64) beskriver gymmets position i samhället på följande sätt: 

”…dagens gym har en central position i den samhälleliga produktionen av symboler och 

kunskaper. Den kroppsteknik och den syn på individen som formas inom ramen för 

gymverksamheten har också implikationer för hur människan i allmänhet uppfattar sig 

själva…” 

 

För att se hur gymmet speglat samhället och vice versa måste en förståelse för vad som 

karaktäriserar det nutida samhället uppnås. I samhället ställs allt större krav på den enskilda 

individen, den egna möjligheten till påverkan och det talas allt mer om att ta kontroll och att 

ha självdisciplin (Johansson, 2002). Individualiseringen har lett till att individen själv får ta 

ansvar över sin livsstil, kropp och de val som den utgör (Söderström, 1999). Människan har 

socialiserats in i en ökad uppmärksamhet på den egna kroppen och det egna beteendet. En 

kontinuerlig observation av den egna gestalten har allt mer övergått från en yttre styrning och 

kontroll till en mer förkroppsligad och automatisk vaksamhet som ständigt är aktiv. Det har 



 4 

blivit en naturlig del av människans vardag att reflektera över och kontrollera kroppen och det 

egna beteendet (Fagrell & Nilsson, 1998). Johannsson (2002) menar att den västerländska 

människan formas och stöps i en och samma form samt att människan tappat distansen till sig 

själv och sin förmåga till att reflektera över saker och ting. Handlandet har blivit mekaniskt 

utifrån hur människan tror att andra vill att de ska handla, inte utifrån sin egen tro och 

övertygelse. Enligt Falk (1994) innebär en stark kulturell ordning en allt större likformighet 

mellan individerna inom kulturen, vilket gör att möjligheten till individuell variation minskar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gymkulturen kan driva individer till såväl hälsosamma som ohälsosamma mönster. En 

negativ baksida av den stora fokusering på utseende är en ökad oro och depression över sitt 

utseende som numera är ett problem för många människor (Shaw, 1991; ref. i Frederick & 

Shaw, 1994). En för hög träningsmängd och fixering vid det yttre kan, men behöver inte, 

påbörjas på gymmet (Söderström, 1999). Alla hamnar inte i den negativa spiralen, men de 

som påverkas mest är de som spenderar mest tid på gymmet (Johansson, 1998). Johansson 

(1998) menar vidare att det bildas en komplicerad paradox inom gymvärlden som präglas av 

en extrem kroppsfixering samtidigt som den innefattar omfattande kunskaper om hälsa och 

kropp.   

 

Hierarkin & status 
Hela samhället är uppbyggt efter någon slags medveten eller omedveten hierarki (Söderström, 

1999). Gymmets hierarki är något oklarare än den hierarki som finns inom idrotten och inom 

arbetslivet. Kroppen ses idag som en viktig symbol utifrån vilken t.ex. framgång, skönhet och 

karaktär kan avläsas (Söderström, 1999). Söderström menar vidare att slanka individer 

tillskrevs mer positiva egenskaper såsom framgångsrik, intelligent samt kontroll över sitt liv i 

större utsträckning än en överviktig person. Överviktiga tillskrevs negativa egenskaper såsom 

lata, oattraktiva och oförmåga att kontrollera sig själva och sina liv (Söderström, 1999). Att 

stämma överens med kulturens ideal belönas dels genom att individer tillskrivs positivare 

egenskaper, endast baserat på sitt utseende, och dels ett bättre bemötande och högre status i 

samhället (Featherstone, 1994). En vältränad kropp och god kunskap om hälsa förknippas i 

dagens samhälle med status ( Nilsson, 2002 ref i. Redelius & Engström, 2002 ). 

 

En snygg och vältränad kropp innebär inte bara positiv uppmärksamhet i vardagslivet, det kan 

också innebära hög status på gymmet (Söderström, 1999). Olika gym har olika hierarkier, det 
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vill säga en del gym har kriterier som att vara stark och ha en vältränad kropp, på andra gym 

krävs exempelvis att vara en tävlande bodybuilder för att få status. Även 

gruppträningsinstruktörer som kan uppfylla dessa kriterier tillskrivs högre status på gymmet. 

Oberoende om personer står högst upp i hierarkin är medlemmar eller 

gruppträningsinstruktörer, klär de sig ofta på ett speciellt sätt, tränar på ett speciellt sätt och 

beter sig på ett särskilt sätt. Detta leder till att de uppmärksammas av övriga på gymmet, 

vilket är statushöjande. Det är icke-verbal kommunikation som synliggör vem som står överst 

i hierarkin på respektive gym (Söderström, 1999; Edgren, Rüll & Staat, 2004). 

 

Kläder har visat sig spela en stor roll inom gymvärlden (Söderström, 1999). Kläderna 

förmedlar en persons stil och vilken bild andra får av personen, de kan också spegla en 

persons grupptillhörighet (Söderström, 1999; Edgren, Rüll & Staaf, 2004). Kläderna visar hur 

högt upp i hierarkin en individ befinner sig. Dock är klädstilen bara en yta som inte kommer 

till sin fulla rätt förrän de matchas med en vältränad kropp, med minimalt underhudsfett och 

tydligt framträdande muskler (Söderström, 1999). Featherstone (1994) menar att under 1800-

talet designades kläder för att dölja, medan de idag är designade för att framhäva. Genom att 

klä sig uppseendeväckande kan kroppsliga brister kompenseras och en låg status eller lägre 

rang i hierarkin kan undvikas. Män och kvinnor kan genom klädstilen framhäva sina kroppar 

och de individer som sticker ut mest är de som befinner sig högre upp i hierarkin (Söderström, 

1999). En snyggare kropp innebär andra positioner i rummet och det leder blickar både på 

gymmet och i samhället (Edgren, Rüll & Staaf, 2004).  

 

Kriterierna för hög status är sammanfattningsvis en kombination av muskler, fasthet, kläder 

och beteendemönster (Johansson, 1998; Söderström, 1999; Edgren, Rüll & Staaf, 2004). 

Muskler och styrka är viktiga symboler på gymmet och en person som kan presentera 

gymkulturens ideal har hög status (Söderström, 1999).  

 

Gruppträningsinstruktören 
Gruppträningsinstruktörer kan benämnas bedriva modernt ledarskap. Det handlar ofta om att 

förbättra en individs färdighet inom ett bestämt område och uppmuntran till en direkt 

prestation (Weinberg & Gould, 2005). Ledarskap har studerats i oändlighet, men denna nya 

typ av ledarskap är svårare att hitta forskning kring.  
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Martens (2004) menar att de ledare som ”lever som de lär” och själva är regelbundet fysiskt 

aktiva samt håller sig i god form är bra förebilder. Martens menar vidare att det är 

respektingivande och innebär status att en ledare själv lever upp till de krav som ställs på 

andra. Även Hedquist (2002) betonar betydelsen av överensstämmelsen mellan ord och 

handling. Hedquist (2002) menar vidare att ärligheten är mycket viktigt för den ickeverbala 

kommunikationen, att det syns om en person försöker framställa sig på ett sätt som inte 

stämmer överens med verkligheten. Tidigare studier (Ellvén & Sunila, 2000) beskriver hur 

gruppträningsinstruktörerna uppger det som mycket viktigt att ge en positiv bild om sig själva 

gentemot medlemmarna. Det framkom dock att det viktigaste inte var att ge en positiv bild, 

utan snarare att vara sig själv och förmedla en ärlig bild (Ellvén & Sunila, 2000).  

 

Genom tiderna har makten och ledarskapet tagit form i olika symboler som exempelvis kläder 

och redskap dessa faktorer signalerar status och berättar om makt (Svedberg, 2003). En 

tidigare studie (Edgren, Rüll och Staaf, 2004) visade att gruppträningsinstruktörer upplever en 

säkerhet i sin yrkesroll samt en seriösare framtoning då deras klädsel var enhetlig. Det 

framkommer också i studier att de kläder som använts under passen valts ut för att framhäva 

kroppsdelar som gruppträningsinstruktörerna upplevde som tilltalande, eller dölja delar som 

upplevdes som mindre attraktiva (Ellvén & Sunila, 2000). Matchande och passande klädsel 

beskrevs ge känslan av att vara seriös, samt att se seriösare ut (Ellvén & Sunila, 2000; Edgren, 

Rüll & Staaf, 2004), något som sammanfaller med Svedbergs (2003) sammankoppling mellan 

ledarskapet och klädseln. En studie (Edgren, Rüll & Staaf, 2004) visade således att 

gruppträningsinstruktörerna kände mer press över att ha matchande kläder på sig när de höll 

pass i jämförelse med när de tränade själva.  

 

Gymanläggningar har också börjat göra kopplingen mellan gruppträningsinstruktörernas 

klädsel och dess betydelse för medlemmarnas olikheter. Sjunnessons (2000) studie visar att 

vissa gymanläggningar medvetet väljer att anpassa gruppträningsinstruktörernas klädval efter 

nivå och deltagarna på de olika passen. Det beskrivs att vid kontakt med nybörjare bör 

kläderna vara mer täckande och fokus läggas på rörelseglädjen, inte på kroppen (Sjunesson, 

2000; Edgren, Rüll & Staaf, 2004). Det viktigaste vid kontakten med nya medlemmar 

beskrivs vara att anpassa klädseln till en lagom nivå så att de blir motiverade att fortsätta och 

inte bli avskräckta eller obekväma. I studien (Sjunnesson, 2000) beskrivs hur 

gruppträningsinstruktörerna menar att det är viktigt att poängtera nyttan med att hålla igång 

och att inte bara se bra ut. Studien betonar också vikten av identifikation mellan medlem och 
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gruppträningsinstruktör, något som kan bli svårt mellan en nybörjare och en erfaren samt 

vältränad gruppträningsinstruktör.  

 Vogels (1998) studie visar att det finns en problematik med vilken kroppstyp 

gruppträningsinstruktörer har för att fungera som vägledare på bästa sätt. Det visade sig att en 

del av medlemmarna föredrog en gruppträningsinstruktör som stämmer överens med det 

slanka ideal som framställts i media, medan andra föredrog en gruppträningsinstruktör som 

hade en mer atletisk och muskulös uppbyggnad. Hur gruppträningsinstruktören ser ut kan 

alltså påverka olika människor på olika sätt, en vältränad gruppträningsinstruktör kan enligt 

denna studie motivera vissa deltagare men hindra eller begränsa andra (Vogel, 1998).  

 

Tidigare studier (Carlsson, 1999; Ellvén & Sunila, 2000; Edgren, Rüll & Staaf, 2004) visar att 

gruppträningsinstruktörer är högst medvetna om att deras kroppar studeras i detalj under 

passen eftersom de är i centrum och förmedlar tekniken. Gymnstruktörerna uppger i samma 

studier att det därför är viktigt att som gruppträningsinstruktör vara medveten om sin kropp 

och sina rörelser då dessa ska undervisa andra i olika utföranden. I en av studierna framkom 

att gruppträningsinstruktörerna försökte hålla sig vältränade då de menade att detta skulle 

inspirera andra att träna (Ellvén & Sunila, 2000). I Carlssons (1999) studie om 

aerobicinstruktörers självmedvetenhet, fysiska självuppfattning och sociala kroppsanspänning 

framkom att desto mer en individ är medveten om att denne ses som ett socialt objekt, desto 

högre värderas en attraktiv kropp.   

 

 

Teoretisk referensram 

 

Trovärdighet 
Trovärdighet är grunden för ett väl fungerande ledarskap och en ledare utan trovärdighet kan 

inte bedriva ett optimalt ledarskap (Kouzes & Posner, 1997). Om en person bedöms som 

trovärdig eller inte baseras i olika studier på olika faktorer. Genomgående för forskning om 

trovärdighet är dock betydelsen av överensstämmelse mellan ord och handling (Kouzes & 

Posner, 1997; Lindwall, Johansson & Åström, 2002; Hedquist 2002; Kihlström, 2006).  

 Det första som blir tydligt för en medlem är gruppträningsinstruktörens yttre och därefter 

följer de ord eller det budskap som kommuniceras. En och samma person kommer att 
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tillskrivas olika hög trovärdighet beroende på åhörarna och om dessa är anhängare eller 

motståndare till talaren och det denne står för (Kouzes & Posner, 1997; Hedquist, 2002).  

Det finns mycket som kan orsaka problem för en individ i fråga om att vara trovärdig enligt 

andra. Om en ledares verbala och ickeverbala kommunikation inte överensstämmer, det vill 

säga att ledaren uttrycker något i ord, men dennes kroppsspråk sänder ett annat budskap blir 

signalerna dubbla och trovärdigheten försämras. För att ett budskap ska kunna kommuniceras 

trovärdigt måste den som kommunicerar tro på det som sägs, eller vara en mycket skicklig 

skådespelare (Hedquist, 2002). Som nämndes inledningsvis är dock det största problemet när 

handling och ord inte överensstämmer, en persons uttalande måste gå i linje med dennes 

handlingar (Kouzes & Posner, 1997; Hedquist, 2002; Lindwall, Johnson & Åström, 2002; 

Martens; 2004,). En rökare som för en antirökkampanj eller en dietist som är överviktig 

kommer alltså att stöta på trovärdighetsproblem. Att bryta löften eller påstå att saker och ting 

ska genomföras och sedan bryta det samt att vara inkonsekvent i sina uttalanden kan också 

innebära problem med trovärdigheten (Hedquist, 2002). Många är överens om att 

trovärdigheten hos en ledare i slutändan ändå ligger i betraktarens ögon, i detta fall hos 

medlemmarna (Jarlbro 2004; Hedquist, 2002; Kihlström 2006). Det är en tolkningsfråga och 

vad som uppfattas som trovärdigt och varierar kraftigt beroende på medlemmarna. De egna 

egenskaperna och erfarenheterna hjälper åhörarna att bedöma trovärdigheten i det som ledaren 

säger och gör (Hedquist, 2002; Tormala, Briñol & Petty, 2005).   

 

Hur trovärdig någon är bedöms olika beroende på situationen och det finns många faktorer 

som spelar in, de kommer att behandlas i följande stycken: Gruppens påverkan, 

Gymnstruktörens egenskaper, Kunskapens betydelse, Status och Identifikation.   

 

Gruppens påverkan 

Inom alla grupper finns kutymer för hur exempelvis budskap ska kommuniceras, dessa kan 

variera gällande exempelvis språkbruk och ordval. Hur väl en sändare, i detta fall 

gruppträningsinstruktören, är bekant med vilka normer som finns i den aktuella gruppen och 

nyttjar det, påverkar hur trovärdig denne uppfattas (Hedquist, 2002, Kihlström, 2006). Det är 

av stor vikt att välja en gruppträningsinstruktör som kan relateras till målgruppen. Om 

gruppträningsinstruktören är lik målgruppen ur ett kulturellt hänseende förväntas denne känna 

till vilka normer, attityder och värderingar som berör målgruppen. Att 

gruppträningsinstruktören har kunskap om dessa faktorer hos målgruppen möjliggör en 

formulering av budskap både på rätt språknivå men kanske framförallt på rätt känslonivå 
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(Jarlbro, 2004; Kihlström, 2006). Att inte befinna sig på samma nivå kan också innebära 

språkliga störningar i överföringen av budskapet. Det budskap som gruppträningsinstruktören 

avser att sända kan mottagaren, i detta fall passdeltagaren, uppfatta som något helt annat 

vilket gör att samstämmigheten och förståelsen uteblir (Hedquist, 2002). En mottagare 

värderar trovärdigheten i budskapet i relation till den attityd mottagaren har gentemot 

sändaren (Tormala, Briñol & Petty, 2005). Teoretiskt leder resonemanget fram till att ju större 

förtroende och trovärdighet en gruppträningsinstruktör har, desto mer tas det som sägs på 

allvar, något som får stor betydelse för ledarskapet (Kouzes & Posner, 1997; Jarlbro, 2004).  

 

Gymnstruktörens egenskaper 

Självkontroll är något som starkt förknippas med trovärdighet (Kouzes & Posner, 1997; 

Hedquist, 2002). En person som är lugn, samlad, som tittar folk i ögonen och talar med stadig 

röst är en person som uppfattas som trygg och säker. Dessa personer tillskrivs ofta ha kontroll 

över sig själv och sin situation och uppfattas därför också som trovärdiga (Yukl, 1998; 

Kihlström, 2006 ). Vad som avgör om en talare är trovärdig eller inte är också den ickeverbala 

kommunikationen, exempelvis stamningar, tvekande gester och ansiktsuttryck. Oordning i 

kläder eller arbetsmaterial kan också ha en negativ påverkan. Den icke-verbala 

kommunikationen lämnar stort utrymme för beskådarens tolkning och har mycket stor 

betydelse och bör därför inte underskattas i frågan om trovärdighet (Hedquist, 2002).  

 

Om en person inte kan behärska sig själv och inte upplevs ha kontroll över sin situation kan 

detta resultera i att åhörare eller deltagare tappar intresset och trovärdigheten går förlorad 

(Hedquist, 2002). Det finns olika förklaringar till att intresset förloras, det kan exempelvis 

vara att åhörarna uppfattar att talaren inte vet vad som är sant, inte har kunskap, inte har 

förberett sig och därför saknar engagemang eller att talaren helt enkelt är en kaotisk och 

ostrukturerad människa (Kouzes & Posner, 1997; Kihlström, 2006). Historiskt sett är det 

tydligt att många av de stora ledarna också varit stora talare, något som alltså inte kan 

betraktas som slump (Kihlström, 2006). De faktorer som bildar trovärdighet är i själva verket 

också faktorer som är viktiga ledaregenskaper, en ledare måste vara trovärdig (Kouzes & 

Posner, 1997; Hedquist, 2002). 
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Kunskapens betydelse 

Tanken om att det är kunskapen som är den enskilt viktigaste faktorn för trovärdigheten finns 

fortfarande kvar (Kouzes & Posner, 1997; Hedquist, 2002; Kihlström, 2006). Trots att en 

person eller talare är lugn, samlad och lever som hon lär upplevs hon inte trovärdig om hon 

inte besitter tillräckliga kunskaper om det aktuella ämnet. Kunskap är en viktig del i 

ledarskapet då det förutsätts att en ledare har mer kunskaper om ämnet än de som ska ledas. 

En ledare ska med hjälp av sina kunskaper leda sin grupp genom osäkerheter, därför är 

kunskap en nödvändighet och en viktig faktor för trovärdigheten i ledarskapet (Kouzes & 

Posner 1997; Hedquist, 2002). Att uppvisa kunskap är ett sätt att framstå som en auktoritet, att 

uppvisa auktoritet eller att ha överlägsen kunskap inom ett område, höjer trovärdigheten. Den 

kunskap en person faktisk besitter behöver dock inte vara densamma som uppfattas av andra 

(Hedquist, 2002, Kihlström, 2006). 

 

Status 

Hur hög status en ledare har påverkar hur denne uppfattas också när det gäller trovärdigheten, 

en ledare med hög status får mer tyngd i sina ord (Kihlström, 2006). Hur en person uppnår 

status kan variera men oftast handlar det om en kombination av prestation och att de visat sig 

ha framstående karaktär. Sammanfattningsvis kan sägas att status uppnås av en person om 

denne uppnått saker i sitt liv som värderas högt i samhället och en person som har hög status 

tillskrivs också ofta trovärdighet (Hedquist, 2002).   

 

Identifikation 

Att en medlem kan identifiera sig med sin ledare underlättas ju större likheter som finns 

mellan de båda. Det kan röra sig om ålder, social bakgrund, yrkesutbildning, kön, dialekt och 

språkbruk men kan också utgöras av likheter i attityder och värderingar (Hedquist, 2002; 

Kihlström 2006). Uppfattad likhet mellan ledare och medlem kan alltså innebära en 

identifikation och att en relation mellan de båda bildas. Identifikation har därmed också en 

betydelse för trovärdigheten och två faktorer som benämns särskilt viktiga för identifikationen 

är ett gemensamt språk och gemensamma värderingar (Kouzes & Posner, 1997; Hedquist, 

2002; Kihlström 2006). 
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Sociokulturellt perspektiv  
Lärandet är inte begränsat till typiska lär-miljöer såsom skola och annan utbildning, mycket 

kunskap förvärvas i andra sammanhang. Arbetsplatser, föreningar, gymanläggningar, bland 

vänner och familj är alla exempel på miljöer, utanför de typiska, där lärande sker genom 

interaktion mellan människor. Lärande är en aspekt av mänsklig verksamhet, i varje situation 

och händelse som möjliggör för en individ eller grupp att ta med sig någonting att använda i 

en framtida situation (Säljö, 2000).  

 

Sättet som människor lär och tar del av kunskaper i olika sammanhang förändras beroende på 

de kulturella omständigheterna. Lärandet är ingen selektiv process, vad och hur mycket 

kunskap som förvärvas påverkas av miljön. Människor lär i alla situationer och det går inte att 

medvetet undvika att lära. Individens sätt att uppfatta världen och sedan agera i den, har ett 

intimt samband med de omgivande sociala och kulturella mönstren (Säljö, 2000). Söderström 

(1999) beskriver hur denna process också äger rum på gymanläggningar. Söderström skildrar 

hur de motiv som individer har när de börjar träna på gym brukar förändras vartefter tid 

spenderas på gymmet. Motiv som att vara hälsosam, bli fastare byts med tiden ut mot att se 

vältränad ut samt att bygga större och synligare muskler i kombination med mindre 

underhudsfett (Söderström, 1999). 

 

Det som Säljö (2000) menar med ett sociokulturellt perspektiv på lärande är hur individer och 

grupper nyttjar fysiska och kognitiva resurser för interaktionen med miljön och just samspelet 

mellan omgivning och individ är i fokus. 

 

Det som diskuteras inom det sociokulturella perspektivet är hur människan sträcker sig 

utanför de biologiska gränserna som vår hjärna sätter för oss och genom interaktion med 

kulturen och omgivningen utvidgar de gränser som finns för förståelse och kunskap. 

Människan skaffar sig kunskaper och färdigheter genom insikter och handlingsmönster som 

byggts upp i den kultur och miljö där hon vistas, genom interaktion och samspel med andra 

inom samma kultur (Säljö, 2000). Enligt Säljö (2000) är de kommunikativa processerna helt 

avgörande för det mänskliga lärandet. Det är genom kommunikation som sociokulturella 

resurser skapas och förs vidare och individen skaffar sig kunskaper och färdigheter. 
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Sociologen Pierre Bourdieus (1984) tankar om samhällets påverkan på människan stämmer 

överens med det sociokulturella perspektivet. Enligt Bourdieu föds människan in i och danas 

av en makt och statusförhållande men även av normer, kultur och symboler. Genom att vistas 

i bestämda sociala miljöer formar detta alla tankar och handlingar som ska orientera 

människan i den sociala världen. Människor förvärvar dispositioner i form av tanke- och 

handlingsramar som utvecklar smaker och livsstilar (Bourdieu, 1984).    

 

Trovärdighet ur ett sociokulturellt perspektiv 

Hedquist (2002) menar att dubbla signaler är en avgörande faktor för att trovärdigheten ska 

skadas. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna innebära problem om en 

gruppträningsinstruktör som ska representera en förebild inom en kultur på inga sätt uppfyller 

de kriterier som finns inom kulturen. Att som gruppträningsinstruktör framställas som någon 

som ska representera kulturens ideal kan bli problematiskt och sända dubbla signaler och 

därmed bli mindre trovärdigt om det inte stämmer överens med verkligheten. Inom 

gymkulturen värderas en vältränad kropp högt och innebär hög status (Söderström, 1999) 

eftersom forskning visar på ett samband mellan status och trovärdighet (Hedquist, 2002; 

Kihlström, 2006)) kanske en gruppträningsinstruktör tillskrivs status och trovärdighet om 

denne är vältränad. Om deltagare kan identifiera sig med sin gruppträningsinstruktör kan detta 

höja gruppträningsinstruktörens trovärdighet. Identifikationen kan utgöras av egenskaper som 

individerna har gemensamt eller att de delar samma attityder, värderingar och ideal (Kouzes 

& Posner, 1997; Hedquist, 2002; Kihlström 2006). Detta är ytterligare en faktor som kan 

styrka att en vältränad gruppträningsinstruktör uppfattas som trovärdigare eftersom denne 

uppvisar att denne kan leva upp till de gemensamma idealen.  

 

Hedquist (2002) beskriver också vikten av att en ledare eller gruppträningsinstruktör är bekant 

med vilka normer och värderingar som finns i den aktuella gruppen (Hedquist, 2002, 

Kihlström, 2006). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta innebära att en 

gruppträningsinstruktör som är välbekant med gymkulturens ideal och förmedlar dessa kan 

tillskrivas en högre trovärdighet om gruppen också delar de tankarna. Relationen mellan 

kunskap och trovärdighet beskrivs fungera på ett liknande sätt (Hedquist, 2002). Hedquist 

(2002) menar att en person som besitter kunskaper om det aktuella ämnet och kan uppvisa 

detta uppfattas ofta som trovärdig. Att ha auktoritet eller att ha överlägsen kunskap inom ett 

område, höjer trovärdigheten. Om en gruppträningsinstruktör kan uppvisa goda kunskaper, 
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såsom teknisk feedback och förklarar och beskriver detta på ett tydligt sätt, är det positivt för 

trovärdigheten (Hedquist, 2002). 

Ordval och språkbruk är viktiga faktorer för hur ett budskap kommuniceras. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärandet genom kommunikation mellan människor, därav är det 

av stor vikt att gruppträningsinstruktören kan formulera ett budskap på rätt språknivå men 

även med den rätta känslan för att gruppen ska uppleva gruppträningsinstruktören som 

trovärdig (Jarlbro, 2004; Kihlström, 2006).  

 

 

Metod 
 

Genomförandet 

Studien inleddes med en litteratursökning där teorier och information om det aktuella ämnet 

insamlades. Studien utformades som en enkätundersökning som genomfördes på sex lokala 

gymanläggningar i en mellanstor stad i västra Sverige. Enkäten (se bilaga 1) utformades av 

författarna utifrån bakgrundslitteratur och referensram. En pilotstudie, som omfattades av 15 

personer, genomfördes innan den ordinarie studien. Gymmen tillfrågades om medverkan i god 

tid via besök på respektive gym och alla svarade ja. I samband med besöken på gymmen 

presenterade sig författarna kort samt beskrev i enkla drag studiens syfte för personalen på 

gymanläggningarna. Författarna placerade också ut informationsblad (se bilaga 2) på 

anläggningarna där författarna kort presenterade sig själva samt studiens syfte för att även 

medlemmarna, i god tid, skulle ha möjlighet att uppmärksamma att en enkätstudie skulle 

komma att äga rum. Vid besöken diskuterades vilka dagar som respektive gym hade flest 

gäster, detta för att i största möjliga utsträckning undvika bortfall. Enkäterna delades ut på 

samtliga gym under veckans två första dagar, då dessa enligt personalen är mest välbesökta. 

De enkäter som blivit ifyllda placerades i en låda av informanterna själva för att försäkra dem 

om att deras svar behandlas konfidentiellt.  

 

Urval 

Sammanlagt 180 enkäter, 30 stycken på varje gymanläggning delades ut och besvarades. 

Informanterna bestod av både män (58st) och kvinnor (122st) ålder 15 -65 år. Den informant 

som var 15 år hade målsman närvarande vid ifyllandet av enkäten.  Medelåldern för 
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kvinnorna var 32,2 (sd 12,5) år och för männen 31,3 år (sd 11,4). Sammanlagd medelålder var 

31,9 år (sd12,1). Urvalet var ett konsekutivt urval då samtliga passdeltagare som befann sig på 

gymanläggningarna vid de olika undersökningstillfällena tillfrågades om medverkan och hade 

möjlighet att välja om de ville delta (Patel & Tebelius, 1987). Alla som avböjde medverkan 

antecknades som externa bortfall, totalt för studien var det externa bortfallet 11 personer. Den 

vanligaste uppgivna anledningen till att inte medverka var tidsbrist. Sammanlagt fyra 

enkäterna var endast ifyllda på framsidan därför analyserades endast de svar som lämnats på 

framsidan på dessa enkäter, vilket resulterade i att 46 frågor blev interna bortfall. 

 

Instrument 

Då syftet var att få en generell bild av området valdes enkäter. För att säkerställa frågorna, det 

vill säga försäkra att frågorna var lättförståliga, gjordes en pilotstudie före undersökningen. I 

denna ingick 15 personer som fick besvara frågorna i enkäten och ombads att reflektera över 

frågorna, samt poängtera om något var oklart eller svårförståeligt. Detta för att försäkra en så 

hög validitet som möjligt. I pilotstudien framkom att inga ändringar behövde genomföras. De 

15 enkäterna från pilotstudien ingick inte i studiens 180 enkäter. Enkäten (se bilaga 1) 

utformades av författarna, utifrån referensramen, för att svara mot syftet och dess 

frågeställningar. Den inleddes av fyra bakgrundsfrågor, för att få information om varje 

informants ålder, kön, antal träningstillfällen per vecka, samt hur lång tid informanten 

sammanlagt under sin livstid varit medlem på ett gym.  

Informanterna ombads att kryssa för de svarsalternativ som stämde bäst överens med den 

egna uppfattningen. Därefter följde 14 frågor där svaren skulle graderas på en skala från ett 

till fem utefter hur viktigt de olika faktorerna var för en gruppträningsinstruktörs trovärdighet. 

Faktorerna i enkäten var grundade efter den teoretiska referensramen samt 

bakgrundslitteraturen. Ett på skalan betydde ”inte alls viktigt” och fem betydde ”mycket 

viktigt”. Enkätens 14 frågor uppdelades i fem olika kategorier, dessa benämndes; 

Gruppträningsinstruktörens egenskaper, Kunskap, Överensstämmelse mellan Handling & 

Ord, Gymkulturens Ideal och Identitet. I kategorin Gruppträningsinstruktörens egenskaper 

innefattades frågorna ett, tre, fem och åtta (se bilaga 1). Frågorna sju, elva och 13 tillhörde 

kategorin Kunskap. I kategorin Överensstämmelse mellan Handling & Ord ingick frågorna 

två och nio. I Gymkulturens Ideal ingick frågorna fyra, sex och tio och i Identifikation ingick 

frågorna tolv och 14.  
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Undersökningen genomfördes med en hög grad av strukturering och standardisering (Trost, 

2001). Det fanns inget utrymme för egen reflektion kring frågorna och enkäten var densamma 

för samtliga svarande, för att få så hög reliabilitet som möjligt. Däremot fanns det en öppen 

fråga sist i enkäten där egna tankar och reflexioner kunde lämnas. Frågan gav möjlighet för 

informanten att med egna ord beskriva de faktorer och egenskaper som de tyckte var viktiga 

men inte behandlades i enkäten. Inga svåra ord brukades av författarna i enkäten för att 

undvika att informanterna skulle missuppfatta någon fråga.   

 

Datainsamling 

För att kunna besvara eventuella frågor samt sköta insamlandet av enkäten, fanns författarna 

på plats på respektive gymanläggning vid genomförandet. En anledning till att enkäterna 

insamlades av författarna själva var för att inte belasta personalen på gymanläggningarna med 

extraarbete, samt att enkäterna skulle behandlas konfidentiellt. Om insamlingen av enkäterna 

genomförts av personalen på gymanläggningarna skulle inte författarna kunna garantera att 

svaren behandlats konfidentiellt. 

 

Dataanalys – tolkning 

Enkäterna behandlades och sammanställdes i ett datorprogram. Datan diskuterades och 

analyserades utifrån trovärdighet ur ett sociokulturellt perspektiv. Datan analyserades med det 

ickeparametriska Kruskal-Wallis test på grund av antalet olika variabler (Aronsson, 1999). 

Signifikansnivån för analyseringen av materialet var 0,05.  

 

Etik  

Informanterna informerades om att medverkan var frivillig och att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att de svar som informanterna uppgav inte på något sätt kunde 

återkopplas till dem. Enkäterna samlades in i en tillsluten låda och behandlades sedan endast 

av författarna för att försäkra konfidentialiteten.  Informanterna var informerade om att de när 

som helst kunde välja att avbryta, samt välja bort frågor de inte ville svara på.  De etiska 

aspekterna har hela tiden funnits med under studien gång (Patel & Tebelius, 1987).  
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Resultat 
 

Granskningen av enkäterna visade att oavsett ålder, kön, träningsmängd samt hur lång tids 

medlemskap på gymanläggningar så var kunskaper om träningsformen den viktigaste faktorn 

för trovärdigheten hos en gruppträningsinstruktör. Att som gruppträningsinstruktör ha struktur 

och ordning på sitt material var den näst viktiga faktorn för trovärdigheten och på en tredje 

plats, att kunna förklara och beskriva på ett tydligt sätt (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Rangordning av faktorernas betydelse för trovärdigheten. 

Enkätfråga       Medelvärde Kategori* 
Goda kunskaper om 
träningsformen (fråga 7) 

      4,68 4 

Strukturerad & ordning på material (fråga 3)   4,57 1 
Förklarar & beskriver (fråga 13)     4,48 4 
Uppträder kontrollerat och samlat (fråga 8)   4,39 1 
Anstränger sig då andra uppmanas att köra hårt (fråga 2) 4,33 2 
Stadig & säker röst (fråga 5)     4,24 1 
Teknisk feedback (fråga 11)     4,21 4 
Lever som man lär (fråga 9)     3,93 2 
Ögonkontakt (fråga 1)       3,77 1 
Vältränad (fråga 6)       3,44 3 
Kläder professionella (fråga 4)     3,28 3 
Atletiskt byggd (fråga 10)       2,81 3 
Samma ålder (fråga 14)       1,74 5 
Samma dialekt (fråga 12)       1,37 5 

 
* Kategoribeteckning 
Gruppträningsinstruktörens egenskaper = 1 
Överensstämmelse mellan handling & ord = 2 
Gymkultur = 3  
Kunskap = 4  
Identifikation = 5  

 

 

Vid jämförelsen mellan de som tränar flest tillfällen per vecka, 8 eller mer, samt de som tränar 

minst tillfällen per vecka, en gång per vecka, fanns inga signifikanta skillnader i några av 

frågorna eller kategorierna. Det visade sig inte heller finnas någon signifikant skillnad mellan 

personer som varit medlemmar under längre tid och de som endast varit medlemmar ett halvår 

eller mindre, i frågorna eller kategorierna.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Författarna tror att det var positivt att alla gym fick information tidigt då god planering 

förhoppningsvis upplevs seriöst. Alla gym fick träffa författarna och fick möjlighet att ställa 

frågor direkt till författarna, en möjlighet som många av gymanläggningarna uppskattade och 

nyttjade. De gym som önskade fick innan genomförandet av undersökningen ett exemplar av 

enkäten till sina anläggningar för att kunna informera gruppträningsinstruktörer samt andra 

berörda och diskutera innehållet i enkäten. Ur etisk synpunkt kan detta ha varit positivt, 

speciellt för gruppträningsinstruktörerna som annars kanske skulle ha känt sig utpekade.    

 

Insamlingen gick smidigt och snabbt då författarna fanns på respektive gymanläggning och 

själva samlade in enkäterna. Samtidigt kunde eventuella frågor angående enkäten besvaras. 

Enkäterna saknade hänvisning om att det fanns två sidor med frågor att fylla i, detta 

förorsakade att några av enkäterna inte blev besvarade på baksidan och matades in som 

interna bortfall. Alla värden som behandlades och analyserades i datorprogrammet 

kontrollerades två gånger för att försäkra att allt genomförts riktigt och därigenom höja 

reliabiliteten (Patel & Tebelius, 1987). I efterhand kan konstateras att studien skulle kunna ha 

omfattat fler enkäter då arbetsbelastningen av 180 enkäter inte var så stor.   

.  

Författarna har ingen erfarenhet av att ta fram enkäter, något som troligen har påverkat 

enkätens validitet. Det framkom vid sammanställningen av resultaten att fråga 9 (se bilaga 1) 

var svår att förstå för informanter med utländsk bakgrund. Detta framkom inte i pilotstudien 

då ingen av utländsk bakgrund deltog. 

 

Urvalet var starkt överpresenterat av kvinnor, detta beror säkerligen på kvinnor i större 

utsträckning deltar på pass med gruppträningsinstruktör än vad män gör. Författarna hade 

ingen avsikt att göra någon jämförelse mellan hur könen graderar de olika faktorerna, därav 

spelade den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män som deltog i studien mindre roll. 

Det kan dock diskuteras huruvida resultatet har påverkats av denna fördelning, men eftersom 

studiens syfte var att tillfråga passdeltagare blev kvinnorna naturligt överrepresenterade.  
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Då alla tre författarna har många års egen erfarenhet av gymkulturen har detta förmodligen 

inneburit en stor förförståelse för problemet och har troligen också vinklat författarnas syn på 

studien, val av litteratur samt tidigare forskning.  

 

 

Resultatdiskussion 
Då syftet med studien var att undersöka hur passdeltagare på gym ansåg att olika faktorer 

påverkar betydelsen för hur trovärdig en gruppträningsinstruktör är, blir följande punkter från 

studiens resultat intressanta att diskutera.  

I forskning och litteratur (Johansson, 1998; Söderström, 1999) lyfts den vältränade kroppen 

och klädernas betydelse fram som viktiga faktorer för status och för ledarskapet. Resultatet 

från denna studie motsäger dock detta då både kroppens och klädernas betydelse för ett 

trovärdigt ledarskap inte graderas högt. Visserligen har inte tidigare forskning och litteratur 

sammankopplat ovanstående faktorer till trovärdighet på samma sätt som i denna studie, men 

tydliga kopplingar finns till status som i sig i litteraturen har förknippats med trovärdighet. 

  Resultatet från studien blir förvånande då det går emot tidigare forskning och litteratur som 

finns på området (Johansson, 1998; Söderström, 1999). Dock bör nämnas att området gym 

och gymkultur är relativt outforskat och att det därför endast finns begränsade mängder 

empiriska studier, något som troligtvis har påverkat resultatet.   

 

Resultaten visar att oberoende av bakgrundsfaktorer (se bilaga 1) så graderar informanterna 

en gruppträningsinstruktörs kunskap som den enskilt viktigaste faktorn för trovärdigheten.  

Då tidigare forskning framhållit utseende och utsida som betydelsefull (Johansson, 1998; 

Söderström, 1999) upplever författarna resultatet av studien som mycket positivt, där det 

framkom att uppvisandet av kunskap trots allt väger tyngre än en vältränad kropp i snygga 

kläder. Kategorierna Kunskap, Gruppträningsinstruktörens egenskaper samt 

Överensstämmelse mellan Handling & ord var de tre överlägset högst graderade kategorierna 

någon som överensstämmer med litteraturen (Kouzes & Posner, 1997; Hedquist, 2002; 

Kihlström, 2006). Det är intressant att se att de kategorier med högst medelvärde innefattar 

frågor som är typiska för alla typer av ledare samt pedagoger, och inte typiska faktorer för 

gymvärlden. Kanske kan då slutsatsen dras att en gruppträningsinstruktörs roll mer 

sammankopplats till ledarskap än till gymkulturens ideal. Det är sammanfattningsvis det som 

gruppträningsinstruktören förmedlar av sina inre egenskaper och kunskaper som uppfattas 
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som viktigt framför mer yttre attribut som kläder och kroppsform. Det kan dock diskuteras om 

uppvisandet av goda kunskaper om en träningsform också kan innefatta hur vältränad 

gruppträningsinstruktören är, speciellt inom gymkulturen där kunskaperna ju trots allt ska 

leda till en tränad kropp. Detta skulle i så fall innebära att informanterna inbegriper kroppens 

utseende i begreppet kunskap utan att nödvändigtvis vara medvetna om det.    

Gymkulturen var den kategori som fick näst sämst medelvärde, hur stor träningsmängd de 

svarande hade och hur lång tids medlemskap de hade inom gymkulturen hade ingen 

betydelse. Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att individen färgas av sin 

omgivning och de attityder samt värderingar om vad som är det eftersträvansvärda delas ofta 

av individer inom samma kultur (Säljö, 2000). Studien motsäger på ett sätt detta, men då 

måste utgångspunkten vara att det är den gymkultur som litteraturen (Johansson, 1998; 

Söderström, 1999) beskriver som råder också i den stad där undersökningen genomfördes.  

Författarnas tolkning av resultaten är att gymkulturen inom den aktuella staden skiljer sig från 

litteraturens beskrivning gällande utseende och klädernas betydelse.  På detta sätt styrker 

studien det sociokulturella perspektivet på lärande då informanterna i studien, i stora drag, har 

svarat på liknande sätt och verkar dela uppfattning och värderingar kring de flesta frågorna.  

Denna stora likformighet kring frågorna, samt minskad möjlighet till individuell variation, 

skulle kunna förklaras genom Falks (1994) teori om en stark kulturell ordning. Det skulle i så 

fall betyda att kulturen inom gymvärlden i den aktuella staden är stark, men skiljer sig från 

litteraturens gällande värderingar samt attityder (Johansson, 1998; Söderström, 1999). 

 

Identifikation visade sig få de sämsta medelvärdena, dock sammankopplas enligt litteraturen 

identifikation och med likheter i attityder och värderingar (Hedquist, 2002). På enkäten 

representerades endast denna kategori av frågor gällande ålder och dialekt. Gemensamma 

ideal och attityder hamnade istället under gymkulturens ideal vilket kan ha gjort resultaten 

gällande kategorin Identifikation, missvisande eftersom dessa delar av begreppet inte 

innefattats i den kategorin i enkätfrågorna. Troligt är därför att identifikation därför kan få ett 

mindre medelvärde då inte alla delar av begreppet innefattats i den kategorin. Detta är kritik 

som författarna uppmärksammat och tagit till sig och en medvetenhet finns om att det kan ha 

inneburit att resultaten gällande kategorin Identifikation kan vara oriktiga.  

 

Författarna är av uppfattningen att det finns en medvetenhet bland individer om vilket svar 

som är det ”rätta” och att detta kan ha påverkat informanterna. Med det ”rätta” svaret menas 

att människor själva upplever att det finns en norm i samhället som talar om vad som är 
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moraliskt rätt att tycka och svara. Det kan till exempel fortfarande upplevas tabu att öppet 

uttrycka att utseendet har stor betydelse, därför tror författarna att trots att enkäterna 

behandlades konfidentiellt kan informanterna ändå ha känt sig hämmade i sina svar.   

 

Det kan diskuteras vilken påverkan det haft på informanternas svar att vi formulerat ordet 

trovärdighet i vår enkät. Vi tror att det kan har påverkat informanternas svar, men 

förmodligen i en positiv riktning. Om inte trovärdighet formulerats kan svaren ha syftat att 

besvara andra faktorer, något som vi tror kunde ha påverkat validiteten negativ. 

 

Ett intressant resultat framkom från den öppna frågan, där ett flertal av informanterna uppgav 

att de ansåg det viktigt att gruppträningsinstruktörerna uppträder på ett föredömligt sätt även 

utanför gymanläggningarna. Författarna tolkar dessa svar som vikten av att ”leva som man 

lär” även utanför gymanläggningarna. 

 

 

Konklusion  
Denna studie visade att gruppträningsinstruktörer som kunde uppvisa goda kunskaper om den 

träningsform som gruppträningsinstruktören leder var det viktigaste för trovärdigheten. Detta 

resultat är motsägelsefullt gentemot allmänna gymkulturens ideal som i sin tur kan kopplas till 

trovärdigheten. Dock stämmer resultaten bra överens med litteratur med tydligare kopplingar 

till trovärdigheten. Gymkulturens ideal var lågt värderat och det visade inte heller på några 

signifikanta skillnader mellan grupperna, varken gällande antal träningspass i veckan eller hur 

lång tids medlemskap individer hade. Studiens resultat samanfaller med det sociokulturella 

perspektivet på lärande då resultaten, trots motsägelsen gentemot litteraturen om 

gymkulturen, visar på en stor samstämmighet. 

 

Implikation  
Förslag på vidare forskning är att utföra en liknande studie i en större stad med fler 

informanter på varje gym för att se om resultaten skiljer sig från denna studie. Det vore även 

intressant att studera vad som gör en trovärdig ledare i andra kulturer och jämföra med denna 

studie för att se om det finns en överensstämmelse.  
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Det vore intressant att göra en experimentell studie där samma frågeställning undersöks. Som 

nämndes i diskussionen spelar troligtvis medvetenheten en stor roll för informanternas svar, 

det är troligt att informanterna svarar på ett visst sätt för att de, medvetet eller omedvetet, 

svarar som de förväntas. För att undvika detta och få mer sanningsenliga svar skulle ett 

experiment kunna genomföras där en gruppträningsinstruktör representerar de olika 

faktorerna som beskrivs som betydelsefulla för trovärdigheten utifrån gymkulturens ideal, 

samt en gruppträningsinstruktör som representerar motsatsen utses. Informanterna skulle 

sedan få delta på pass med respektive gruppträningsinstruktör och i efterhand gradera 

trovärdigheten hos de olika gruppträningsinstruktörerna. På detta sätt skulle, till viss del, 

medvetet valda svar kunna undvikas.       

 
Gymbranschen skulle kunna tillgodogöra sig resultatet av denna studie på så sätt att satsa på 

pedagogiska utbildningar av sin personal. Detta då resultaten visar att det som 

gymmedlemmar, oavsett träningsmängd per vecka och oberoende av medlemskapets längd, 

graderar som viktigast för trovärdigheten hos en gruppträningsinstruktör är att kunna uppvisa 

goda kunskaper om den aktuella träningsformen.  

 

Denna studies resultat visar på att andra typer av ledarskap skulle kunna uppmärksamma 

vikten av att ha goda kunskaper och vara pedagogisk för att framstå en trovärdig ledare. 

 

Idrottsföreningars ledare skulle kunna ta del av studiens resultat då många ledare inom 

idrotten är outbildade.  
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