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Abstract  
Exercising in different forms has become a really big thing in today's society. The gym has 

got more members than ever and all over the magazines you can read about how to exercise, 

how to exercise to lose weight, what shoes you should wear and so on. A popular way to 

exercise is to exercise in groups. With this essay did we want to examine why individuals 

chose exercising in group instead of self-training when it`s said that today`s society is getting 

more and more individualized. We`ve also chose to look deeper at how group dynamics 

shows in group training. 

Our purpose with essay was to examine an organization and its members, how they 

experience the group feeling, the community they have and of cause why they choose this 

type of exercising. We were also interested in the instructors’ significance for this group 

and how she or he effects the group dynamic. The gymnastics team that we chose is called 

"Gymmixpulsen" and it`s located in Halmstad. The group consists of one instructor and 

members of this organization that comes there 1-3 times per week to exercise together. 

Through interviews with a part of the group members we`ve found out the members own 

experience of being a part of this specific group. 

We have used theories like E.Goffman, K. Antons, Thomas J. Scheff, Donelson R. Forsyth 

and so on to analyze these experiences to get to a conclusion about the group dynamics in this 

group. 
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Abstract 
Träning i olika former har blivit en riktig fluga i dagens samhälle. Gymmen har mer 

medlemmar än någonsin och du kan överallt i media läsa om hur du ska träna, hur du ska 

träna för att går ner i vikt, vilka skor du ska ha och så vidare. Ett populärt sätt att träna är 

genom gruppträning, och vi ville med den här uppsatsen undersöka varför individer väljer 

gruppträning istället för ensam träning, då det sägs att dagens samhälle blir mer och mer 

individualiserat. Vi har också valt att fördjupa oss i hur gruppdynamiken tar form i en 

träningsgrupp. 

Vår avsikt med den här uppsatsen var att undersöka en organisation och dess medlemmar, hur 

de själva upplever gruppkänslan, gemenskapen och självklart varför de valt just den här 

träningsformen. Vi intresserade oss även för instruktörens betydelse för gruppen och hur 

hon eller han påverkar gruppdynamiken. Den gympaklass vi valde heter "Gymmixpulsen" och 

finns i Halmstad. Denna grupp består av en instruktör och medlemmar som kommer dit 1-3 

gånger per vecka för att träna tillsammans. Genom intervjuer med en del av 

gruppmedlemmarna har vi fått reda på deras egen upplevelse om att vara en del av den här 

specifika gruppen. 

Vi har sedan använt oss av teorier som E. Goffman, K. Antons, Thomas J. Scheff, Donelson 

R. Forsyth och så vidare för att analysera dessa upplevelser och komma fram till en slutsats 

gällande gruppdynamiken i just den här gruppen. 
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1. Inledning 
Dagens samhälle uppmuntrar individer i alla åldrar att träna, framförallt genom media. Det 

finns tidningar, böcker, artiklar, tv-program och så vidare om hur du ska träna, vad du ska äta 

och varför du bör träna.  Det finns en mångfald av olika träningsformer, alltifrån lagsporter till 

att själv träna på gymmet. Anledningarna till att träna och målen med träningen varierar minst 

lika mycket. Vi tycker att detta är ett väldigt intressant område och vi har därför valt att i 

denna studie undersöka hur det kommer sig att många idag väljer gruppträning framför andra 

träningsformer. Med gruppträning menar vi en sammanslutning av människor som har valt att 

utföra en viss träningsform tillsammans. Den grupp vi kommer att studera tränar 

grundläggande övningar för att bygga upp kondition, styrka och koordination. 

Vi kommer att studera den sociala interaktionen och gruppdynamiken i en specifik 

träningsgrupp, samt hur träning kan vara en del av individens sociala liv. Detta genomförs 

genom att vi studerar en grupp som ingår i föreningen "Gymmixpulsen". Gymmixpulsen är en 

förening som anordnar gymnastik, för människor i alla åldrar. Vi vill med denna studie 

försöka utveckla förståelsen kring grupprocesserna i en sådan här grupp och på vilket sätt 

gruppmedlemmarna påverkas av varandra. Det centrala i denna studie är hur individerna 

upplever den sociala interaktionen och de sociala samspelen i gruppen.  

Den grupp vi kommer att studera har en väldigt bred målgrupp, med den gemensamma 

nämnaren att de vill motionera. Vi hoppas kunna bilda en mer övergripande blick över hur en 

träningsgrupp kan fungera som social mötesplats. 

Nyckelorden som beskriver den här uppsatsen och vårt syfte är grupprocesser, gemenskap och 

motivation.  
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1.1 Syfte 

I den här uppsatsen har vi valt att socialpsykologiskt undersöka gruppdynamiken i en specifik 

träningsgrupp och särskilt intresserar vi oss för frågor som rör gemenskap, roller, motivation 

och grupprocesser. 

1.1.1 Frågeställning 

Hur upplever individerna i en träningsgrupp grupprocessen, gemenskapen och den eventuella 

påverkan från varandra? 

Påverkas medlemmarnas motivation till att träna, av gruppen? 

Vilken roll spelar motivation och ledarskap för gruppen? 

Vilken roll spelar normer och roller för gruppdynamiken i den här gruppen? 
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1.2 Disposition 
Här sammanfattar vi upplägget på den här uppsatsen kommer att se ut. Efter detta inledande 

stycke så kommer följande avsnitt att tas upp: 

– Bakgrund, där vi tar upp bakgrundshistoria om träning, fakta om den grupp vi har studerat 

och hur fältet de vistas i kan beskrivas. 

– Tidigare forskning, där redovisas tidigare forskning som gjorts i området, som vi valt att 

använda oss av. 

– Teoretiska utgångspunkter, en presentation av de teorier som vi anser passar vår studie. 

– Metod är den del där vi beskriver vårt metodval, hur vi gjort urval och hur vi gått till väga 

för att genomföra denna studie. 

– Presentation av material är där vi presenterar vårt insamlade empiriska material. 

– Analys är där det empiriska materialet sammankopplas med de teorier och den tidigare 

forskningen som vi valt att använda. 

– Reflektion är våra tankar kring den här studien. 

– Sammanfattning är en liten summering av resultatet i den här studien. 
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2. Bakgrund 
I denna del har vi valt att först och främst redogöra för träningens historia och hur fysisk 

träning har utvecklats över århundradena, för att få en bild av var gymnastiken kommer ifrån 

från början. Vidare beskriver vi mer specifikt den organisation som vi valt att undersöka och 

till sist beskriver vi miljön och hur vi upplevde atmosfären på fältet. 

2.1 Träning 
Förmodligen har mänskligheten redan sedan antiken (och troligtvis även tidigare) ägnat sig åt 

någon form av muskelbygge (Johansson, 1998). Under 1800 präglades samhället av 

omkullkastande förändringar, vilket resulterade i att människorna började söka någon slags 

trygghet i tillvaron. Då lanserades den sunda och hälsosamma kroppen, för att locka individen 

att få någon slags struktur mitt i allt kaos "Karaktärsändrande handlar inte bara om att bygga 

muskler och träna kroppen, utan kanske framförallt att utveckla en hälsosam 

livsstil"(Johansson, 1998, s. 28). Man kan idag lätt tro att alla människor i samhället går på 

gym eller åtminstone tränar på något sätt, bantar och har eller vill ha en god fysisk hälsa, 

åtminstone om man ska tro den media som vi har idag. Dags- och veckopressen har ständigt 

nya repotage om hur man ska nå en sund livsstil, gå ner fem kilo på en vecka eller vara 

snyggast på festen. Naturligtvis är det inte så det fungerar, men även om långtifrån alla ägnar 

en stor del åt fysisk träning så är det däremot vanligt att vara missnöjd med sin fysiska form 

och att man lider av att inte leva upp till medias kroppsideal. Detta visar sig givetvis inte bara 

genom media utan även klädes- och modeindustrin, som är något vi ofta kommer i kontakt 

med oavsett vi vill det eller ej (Johansson, 1998).  

Under 1980-talet växte sig bodybuildingen allt starkare bland unga människor, men ungefär 

samtidigt som detta sker växer även fitnesskulturen fram, som framförallt riktar sig till 

kvinnor i alla åldrar. Jane Fonda var med och grundade detta och har skapat sig stjärnstatus 

inom denna branch. Träningsformen i sig bottnar i traditionell gymnastik men inspireras och 

härmar på flera ställen olika danser, det handlar om att ta kontroll över sin egen kropp och 

utveckla en känsla som individ och människa. I dagens samhälle kan du ofta höra 

benämningen "aerobics" och den tar sig flera olika slags uttryck och det är här vår 

undersökningsgrupp hamnar, om man ska kategorisera denna. 
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2.2 Gymmixpulsen 
Gymmixpulsen är en organisation som på olika platser runt om i Halmstads kommun erbjuder 

motionsgympa för vuxna, men på senare år har de även startat barngympagrupper. Denna 

gympa sker med hjälp av instruktrörer som har många års erfarenhet. 

Det finns olika grupper för olika typer av träning till exempel: crossträning, lätt gympa, medel 

gympa och den som vi valt att fokusera på medelmaxi. Instruktörerna lägger upp ett program 

som passar passets beskrivning och ger en genomgång av kroppen. Passets utformning och 

genomförande sker genom musik, med övningar, dans och så vidare.  

Föreningen har en typisk organisation med ordförande, vise ordförande, sekreterare, 

styrelseledamöter, utbildningsansvariga och så vidare. 

2.3 Beskrivning av fältet 
När vi först besökte fältet för att skapa oss en bild av det, kände vi oss från början mycket 

välkomna. Gruppmedlemmar som stod i dörren, korridoren och liknande hejade alla glatt och 

började direkt prata med oss. I det stora hela var det en väldigt glad och lättsam stämning i 

gruppen, inklusive ledaren, och medan man stod och väntade på att passet skulle börja, 

medlemmarna kramades, hejade, skrattade och diskuterade. De intog sina positioner och 

passet började och det märktes att de kan passets rörelser då de till och med började innan 

ledaren. Passet fortlöpte med småprat i pauserna, ständig uppmuntran och glada utrop från 

ledaren. Utropen kunde även bli mer personliga som "kom igen xx, nu var du inte här förra 

gången så ta i lite mer" och det känns som att alla är okej med detta, de känns trygga med 

varandra. Efter avslutat pass börjas det pratas igen, alla tackar för passet och avslutar ofta med 

"ses på torsdag/måndag".  

3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet har vi valt att presentera tidigare forskning kring gruppdynamik som vi 

tycker är relevanta för just den här studien. Vi har valt ut två stycken forskningsartiklar som 

ur olika perspektiv behandlar gruppdynamik respektive ledarskap och fysisk träning. Vi 

kommer sedan att använda oss utav dessa för att tolka och analysera det insamlade empiriska 

materialet.  
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Det har visat sig i forskning (Burke med flera, 2005) att även träningsgrupper kan klassas som 

så kallade riktiga grupper. Det finns ett begrepp som kallas gemensamt öde och det innebär att 

oavsett individuella åtgärder, gruppevenemang och resultat så påverkas alla gruppmedlemmar 

det kan till exempel vara så att en del idrottsmänniskor bidrar mer till laget eller gruppen än 

andra gruppmedlemmar; men det är hela laget som vinner eller förlorar i slutändan. Sedan 

finns det även något som heter ömsesidig nytta och innebär att det är givande för de enskilda 

medlemmarna att tillhöra en grupp, medan man i till exempel väntrum inte alls får samma 

slags givande resultat. Ett vanligt sätt att beskriva att en grupp existerar är att man har 

gemensamma normer och roller och detta har visat sig finnas även i olika träningsgrupper. 

Forskning (Burke med flera, 2005) har visat att uppfattningar om gruppens sammanhållning 

och tillförlitlighet i just träningspass har betydelse för resultaten. Under de senaste 25 åren har 

forskning visat att individuella beteenden såsom anslutning, har påverkan på tillfredsställelse 

och attityder samt kognitioner, det vill säga uppfattningar om motståndskraft mot störande 

händelser/objekt i samband med träningen är positiv och påverkas av gruppens 

sammanhållning. Om man tittar på ett träningspass ur ett gruppdynamiskt perspektiv (Burke 

med flera, 2005) kan man se att det besitter en del av de egenskaper som förknippas med äkta 

grupper. Till exempel så kan en träningsgrupp uppleva ett gemensamt öde när instruktören 

anländer sent, de kan innehålla viktiga inslag av struktur såsom gruppnormer, grupproller, 

statusskillnader och så vidare, det finns även här grupprocesser med kollektivt beslutsfattande. 

Loughed och Carron (2004) har genomfört en forskningsstudie som visar att den relation som 

finns mellan ledaren/instruktören och dennes gruppmedlemmar är mycket viktig. Viljan att gå 

och träna ökar avsevärt om gruppen har en ledare som är både engagerad och även kompetent. 

Man fick i den här undersökningen (Loughead, Carron 2004) fram att tillgänglighet, 

motivation och entusiasm är ledaregenskaper som höjer deltagarnas tillfredsställelse. Hur 

ledaren utför de olika övningarna samt hur närvarande denne är i träningen visade sig också 

ha stor betydelse över den tilltro som gruppmedlemmarna har till ledarrollen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Här har vi valt att samla de teorier som i vår studie utgör utgångspunkten då vi i analysen ska 

tolka det empiriska materialet som vi samlat in. Teorierna har noga valts ut för att länka 

samman vårt syfte med den information vi har fått in från våra intervjuer. Vi har valt teorier 

som beskriver grupper och grupprocesser som kommunikation, ledarskap roller och normer 

för att kunna analysera gruppdynamiken, vi har även valt en teori om gemenskap för att 

grundligare kunna analysera vad gruppmedlemmarna säger om denna och till sist en teori om 

motivation för att undersöka vad det är som motiverar individerna att träna i grupp 

4.1 Gruppdynamik, motivation och ledarens roll 
Gruppdynamik är de handlingar, processer och förändringar som sker i sociala grupper 

(Donelson, 2009). I grupper kan man finna mönster gällande normer som visar vilka 

handlingar som är tillåtna eller förbjudna, till exempel vem som pratar med vem, vem som 

utför en viss uppgift, vem man frågar om hjälp och så vidare. Det är när dessa mönster 

kombineras som det skapas en gruppstruktur. Det som organiserar gruppen är rollerna, 

normerna och de sociala relationerna (Donelson, 2009). I en grupp för man vidare kunskap, 

har roligt, skapar produkter, löser problem eller utför konst. Medlemmarna i en grupp är 

förenade i ambitionen att nå ett gemensamt mål och grupper gör det helt enkelt lättare att nå 

ett visst mål (Donelson, 2009).  

Madsen beskriver olika motiv som motiverar människor att göra saker. Ett av motiven är 

kontaktmotivet vilket innebär att man söker kontakt både med enskilda individer och med 

grupper. Särskilt har motivet att ta kontakt med grupper en stor inverkan för det sociala 

beteendet. För att kunna ta kontakt och bevara en positiv kontakt med en grupp måste man 

uppföra sig enligt gruppens förväntningar, som kan vara både skrivna lagar och regler samt 

oskrivna normer (Madsen, 1970). Gruppen belönar om normerna följs och ger sanktioner, till 

exempel uteslutning eller ogillande, om individen överträder normerna. Det skapar ett 

grupptryck eftersom individen kommer att följa normerna av viljan att bli belönad eller 

fruktan för att få sanktioner. Just det här grupptrycket är mycket motiverande (Madsen, 1970), 

mycket mer motiverande än vad de flesta vet om. Kontaktmotivet kan få gruppmedlemmar att 

göra sitt bästa för att leva upp till gruppens förväntningar (Madsen, 1970).   
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Ett annat motiv Madsen diskuterar är aktivitetsmotivet. Det grundar sig i att vi människor kan 

ha ett starkt rörelsebehov efter en tids vila och passivitet.  Meningen är att vi ska få utlopp för 

detta rörelsebehov av ett aktivt arbete, som förr i tiden då arbetet oftast krävde mycket mer 

fysisk ansträngning. I dagens läge är de flesta jobb stillasittande och därför har många ett 

starkt behov av att röra sig på fritiden. Det motiverar vuxna att sporta (Madsen, 1970). 

Dessa motiv kan samverka som drivkrafter bakom en och samma handling. Människors 

handlingar grundar sig ofta inte i bara ett motiv utan av flera drivkrafter på samma gång 

(Madsen, 1970). Till exempel kan man kombinera kontaktmotivet och aktivitetsmotivet, 

kontaktmotivet får individerna tillfredställt genom att träna i grupp och träffa andra, och 

aktivitetsmotivet får de tillfredställt just genom att vara där och träna (Madsen, 1970). 

 Det är också viktigt att beakta ledarskap för att förstå grupprocesser och motivation. I själva 

verket är ledarskapet en process där en individ guidar andra, både individer och grupper att 

hitta vägar för att nå sina mål. Detta genomförs oftast genom att organisera, vägleda, stötta, 

uppmuntra och motivera gruppmedlemmarna. Detta anpassas till gruppens situation eller 

arbete samt dess målsättningar. Ledarskap är inget som står statiskt för sig själv utan det är en 

mellanmänsklig process där samarbetande individer är ett måste. Det är inte bara ledaren som 

påverkar individerna utan relationen ledare - följare är ömsesidig och rätten till att leda är 

oftast frivilligt accepterad av både ledaren och några eller alla gruppmedlemmar. Att vara 

ledare över en grupp, handlar om att samla gruppen och deras tro, värderingar, behov och 

försöka få dessa att fungera tillsammans mot det gemensamma målet. Kommunikation är 

mycket viktigt och framförallt att ge deltagarna en användbar feedback (Donelson, 2009). 

Feedback sker genom att man låter någon annan veta vad man tycker och känner i fråga om 

sig själv eller i fråga om honom. Man kan även ha en feedbackdialog där båda berättar hur de 

känner i fråga om varandra. Feedback kan ske på många sätt: medvetet, omedvetet, spontant, 

på begäran, formellt och informellt (Antons, 1979).  

 

Grupper tenderar att föredra att ha en ledare som är mer intelligent än den genomsnittliga 

gruppmedlemmen, men en för stor klyfta kan skapa oerhörda svårigheter i ledarskapet. 

Ledarskap kräver, förutom en hög intelligens också en smula social- och emotionell 
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intelligens (Donelson, 2009) då dessa är sammankopplade med beteenden som är associerade 

med just ledarskap, vilket bland annat inbegriper viljan att samarbeta och känna empati för att 

kunna bemöta olika sorters människor. Det vill säga att man är mellanmänskligt intelligent 

och har förmågan att förstå och relatera till andra människor. Den emotionella intelligensen är 

en nyckelkomponent i den mellanmänskliga intelligensen och är en intelligens som involverar 

förmågan att övervaka ens egna och andras känslor, för att sedan använda denna information 

för att vägleda ens tankar och handlande (Donelson, 2009).  

4.2 Gemenskap 
Det mest avgörande motivet för en människa är att bevara de sociala banden, vilket ligger 

bakom eller färgar i stort sett alla mänskliga beteenden. Själva begreppet ”band” visar 

komplexa delar av hur olika människor agerar. Dessa band sammankopplar individers 

beteenden med den sociala strukturen och processen, dessutom är de säkra sociala banden den 

kraft som håller ihop samhället. Enligt Scheff (1990) innebär den här kraften en slags balans 

mellan närhet och distans, vilken han kallar differentiering. När ett socialt band är intakt och 

balanserar individens behov med gruppens behov kallas det optimal differentiering. Att skapa 

och bevara ett intakt socialt band innebär att kunna upprätthålla banden med andra som tänker 

och beter sig annorlunda än en själv. Balansen mellan individens behov och gruppens behov 

kan väga över åt två olika håll, ena sidan kallas underdifferentiering. Ett exempel på detta är 

en grupp som har väldigt starka normer om att alla ska vara lika och tycka lika, om en individ 

i den här gruppen väljer att ha andra åsikter istället för att forma sig efter gruppen, kommer de 

andra medlemmarna känna sig förrådda av denne (Scheff, 1990). Medlemmarna i en sådan 

här grupp är helt enkelt uppslukade av gruppen. Den andra sidan kallas överdifferentiering 

och det innebär att banden i en viss grupp är alldeles för lösa, gruppen betyder ingenting, det 

är bara individen som är viktig och de individuella medlemmarna är isolerade. I en grupp som 

har optimal differentiering finns både närhet och distans, man måste ha kunskap om de andras 

synvinklar och man måste också kunna acceptera att de andra inte alltid är beroende av en 

själv.  Graden och typen av differentiering visar gruppens anpassningsförmåga och är därför 

viktig för dess överlevnad i ett socialt system (Scheff 1990). Det finns också två sociala 

känslor som är viktiga för de sociala banden, skam och stolthet. Dessa känslor fungerar som 

signaler och kroppsliga tecken på hur intakt bandet mellan olika individer är. Stolthet är ett 
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tecken på ett intakt band medan skam visar ett skadat eller hotat band. Dessa känslor kommer 

automatiskt i och med hot eller affirmationer gentemot våra band (Scheff, 1990).   

Scheff beskriver ett system som han anser finns i alla grupper, vilket han kallar hänsyn-

emotionssystemet. Det innebär att man anpassar sig till normerna som finns i grupper efter 

som man blir belönad om man gör detta. Belöningen är yttre aktning och den skapar en inre 

stolthet. Om man inte följer normerna blir man visad brist på aktning och det i sig skapar 

skam hos individen. Just eftersom stolthet är tecken på ett intakt socialt band och att skam 

signalerar ett hotat socialt band är dessa emotioner centrala i hänsyn-emotionssystemet. När 

en individ blir straffad eller belönad använder denne känslorna av skam eller stolhet för att få 

en uppfattning om hur de andra i gruppen värderar denne.  Detta innebär en social 

övervakning. (Scheff, 1990) 

Scheffs (1990) hänsyn-emotionssystemet är inget man ser eller direkt lägger märke till, det är 

den anpassning av tankar, känslor och handlingar man gör till kontexten och den finns både 

mellan och inom individer. Om alla i gruppen anpassar sig till normen på samma sätt skapas 

stolthet och medkänsla, och det i sig leder till att individerna anpassar sig lite mer och så 

fortsätter det så i en positiv spiral. Ifall det skulle ske ett avvisande, ett ”straff” som kan vara 

en förolämpning eller kritik för en individ kommer det skapa en kedjereaktion av skam och 

ilska mellan och inom individerna. (Scheff, 1990) 

Denna sociala relation kopplar samman dem med antingen starka eller svaga band. Starka 

band är länkarna mellan familjemedlemmar eller närstående.(Donelson, 2009) De svaga 

banden är tillfälliga band mellan bekantskaper, de som man inte känner väl men ändå känner 

till. De skapas när man pratar till exempel med de andra föräldrarna som väntar på sina barn 

vid fotbollsplanen, med en granne man stöter på promenaden eller liknande. Dessa band är 

viktiga, de är anknytna till grupper med starka band och bidrar därför med tillfällen att sprida 

sina åsikter och ideer på en samhällsnivå. (Adelswärd, 2009) De svaga banden kan även skapa 

kraftiga resultat i själva gruppen. (Donelson, 2009) 

4.2.1 Kommunikation och sociala beteenden 
Människor fyller sin vardag med prat av olika slag, för att få tiden att gå och för att stärka och 

bevara relationerna med dem vi träffar, men även för att ibland låta dem försvagas. För att 
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hålla kommunikationen igång talar man om meningslösa påståenden, man låter helt enkelt 

bara munnen gå (Adelswärd, 2009). En funktion språket har är den fatiska. Ordet ”fatisk” 

beskriver det prat man använder för att fylla ut tomrum och för att skapa en tillfällig social 

kontakt mellan människor som för tillfället har behov av en sådan. Detta är struntpratets 

främsta funktion. Struntprat kan helt enkelt funka som ett slags bindemedel mellan 

människor. (Adelswärd, 2009)  

4.2.2 Roller 
Roller är något som specificerar väntade beteenden av människor som har olika positioner i 

en grupp och gruppmedlemmarnas handlingar har en botten i gruppens normer (Donelson, 

2009). Man skulle kunna säga att en roll är summan av de normer som hänför sig till en viss 

uppgift eller position. (Angelöw och Jonsson, 2000). I grupper utkristalliseras rollfunktioner 

så att gruppen kan fortsätta framåt och nå sina mål. Det finns uppgiftsroller som är de 

strukturerande och organiserande rollerna som helt enkelt ser till att gruppens medlemmar inte 

tröttnar och att det ständigt är en fungerande process. När man socialpsykologiskt studerar 

rollar är det viktigt att skilja rollbegreppet från den acossierande teaterrollen, det handlar inte 

om att man går upp på en riggad scen och klär ut sig i maskeradkläder utan de olika roller en 

och samma person agerar i olika sammanhang. De de sociala rollerna istället är 

internaliserade av samhällsmedlemmarna (Angelöw och Jonsson, 2000). Goffman menar att 

det handlar om att alla alltid och överallt, medvetet eller omedvetet spelar en roll, den roll vi 

väljer att leva upp till är ens sannare jag, det jag vill vara (Goffman, 2009). Han har alltså valt 

att säga att vi människor uppträder för varandra, vi gör ett framträdande och fasaden är den 

expressiva utrusting av standardtyp som antigningen avsiktligt eller oavsiktligt används av 

människan i dennes framträdande (Goffman, 2009). Ett annat exempel på normer är 

perspektiva normer är något som identifierar postivia beteenden som föredras (Donelson, 

2009).  

Konflikter i grupper uppstår ofta genom att någon bryter normer (Donelson, 2009). I 

idealiseringen finner vi det sätt som framträdandet socialiceras, formas och omformas för att 

passa in i samhällets normer (Goffman, 2009).  



Patricia Lundgren och Jessica Schild Högskolan i Halmstad  Sektionen för Hälsa & Samhälle Socialpsykologi 61-90 hp 
 
 

18 
 

5. Metod 
Vi har valt att i denna studie använda oss utav en kvalitativ metod, då den kvalitativa metoden 

i motsats till den kvatitativa metoden lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under 

insamlandet och analysen av materialet. Den kvalitativa forskningen lägger tyngden på ett 

induktivt synsätt och man lägger fokus på genereringen av teorier samt hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet istället för att granska de naturvetenskapliga 

modeller som finns (Bryman, 2002). Vi vill lägga tyngden på gruppmedlemmarnas egna 

upplevelse av gruppen och hur den fungerar. 

5.1 Vetenskaplig ansats 
I denna studie har vi valt att ha en hermenautisk ansats då vi finner att det är 

undersökningspersonernas upplevelser av gruppen som är av betydelse. Själva sanningen i sig 

är inte det som är det intressanta utan som sagt individernas egna uppfattningar om hur denna 

grupp tar form och vad som utspelar sig inom dess ramar. Huvudsaken i en grupp är inte hur 

folk utifrån ser på gruppen utan hur medlemmarna i den faktiska gruppen känner och den 

uppfattning de tror att de ger omgivningen. Att använda hermeneutiken ger oss även spelrum i 

att använda vår egen förförståelse och möjlighet att kunna utgå ifrån den, inte minst när det 

kommer till att utveckla intervjuguide och liknande för att ha en viss förståese om vilka frågor 

som ska ställas för att nå en djupare kunskap i respondentens egna upplevelser. 

En mycket viktig del i hermeneutiken är den så kallade förförståelsen, som begreppet antyder 

är det förståelsen man har innan den verkliga förståelsen och det är bekräftelsen eller 

bestridandet av vår förförståelse som skapar vår förståelse (Birkler, 2008). Vi anser att även 

om man inte har deltagit i just denna grupp eller en träningsgrupp över huvudtaget så kopplar 

man det till en liknande situation som man själv har varit med om för att kunna sätta sig in i 

och försöka förstå en annan. Även om det är flera människor som tolkar ett objekt utifrån 

samma premisser så som beskrivning och liknande så sker denna tolkning alltid mot en 

förförståelse som vi tar för given, man ser inte en låda utan några streck som man tolkar som 

en låda och den hermeneutiska poängen är alltså i huvudsak att vi tolkar den värld som vi 

själva är en del av (Birkler, 2008). Även om vi två studerat samma sak så ser man det utifrån 

olika synvinklar beroende på ens egna "bagage" av förförståelse och erfarenhet. Alla 



Patricia Lundgren och Jessica Schild Högskolan i Halmstad  Sektionen för Hälsa & Samhälle Socialpsykologi 61-90 hp 
 
 

19 
 

fördomar vi har skapar en samlad horisont och det är genom denna som vi tolkar allt som vi 

tolkar (Birkler, 2008).  

Ett av hermeneutikens mest centrala begrepp är den hermeneutiska cirkeln, det jag förstår kan 

jag bara förstå genom det jag redan förstår. Tanken här är att det finns ett cirkulärt förhållande 

mellan vår helhetsförståelse samt vår delförståelse, där man då inte kan förstå delarna utan 

helheten och vice versa (Birkler, 2008). Vi ser det lite som med allt annat här i livet, till 

exempel simmning, har du inte lärt dig simma från grunden så kan du inte på samma sätt 

utveckla din simning, med hopp, nya tekniker, dyk och liknande. När du väl lärt dig grunden 

så gäller det att utvecklas därifrån, utan att släppa grunden, men med ett öppet sinne för att 

utveckla den och samma sak gäller här vår grund är vår förförståelse, det är vår utgångspunkt 

och vad vi vill utveckla. Man kan dock aldrig helt överta en annan människas 

förståelsehorisont, men man kan låta sin egna bli provocerad och omskakad så att min 

horisont utvidgas och fördomarna på så vis revideras (Birkler, 2008). 

Positivismen står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användning av 

naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och även alla dess olika 

aspekter. Många är trots allt oense om vad positivismen egentligen står för eller har som 

uppgift, men man har kommit överrens om några grundpelare och det är i grova drag att en 

vetenskap alltid ska vara objektiv (det vill säga värderingsfri) och det är därför bara 

företeelser eller fenomen som kan bekräftas av våra sinnen som är kunskap. Detta innebär 

även att man endast kan använda sig av vetenskapliga påståenden och inte normativa sådana 

(Bryman, 2002). En kvantitativ forskningsstudie är starkt kopplad till den positivistiska 

kunskapssynen (Bryman, 2002). 

Hermeneutik och positivism skiljer sig betydligt alltså åt. Hermeneutiken menar att det inte 

finns en verklighet och att vi heller inte kan förstå den, om vi inte skapar den och det gör vi 

utfrån det vi tidigare redan vet. I positivismen är de lagmässiga förklaringarna som är viktiga, 

det man kan ta på, som det finns bevis för som är den absoluta sanningen och som är det enda 

som fungerar som verklig kunskap och kan användas som vetenskap. Von Wrigt beskriver det 

som så att positivismen har som huvudingrediens att förklara mänskliga beteenden medans 

man inom hermeneutiken är ute efter att skapa en förståelse kring det mänskliga beteendet 
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(Bryman, 2002). Anledningen till varför vi i denna studie valt att använda oss av hermeneutik 

istället för positivism är ganska uppenbar, då positivismen helt går emot det syfte vi har med 

hela vår studie medans hermenautiken passar som handen i handsken och ger oss möjlighet att 

uppnå vårt syfte. Den kvalitativa metoden kombinerat med hermeneutiken är det sätt vi valt 

att använda för att undersöka repondeternas upplevelser.  

5.2 Förförståelse 
Som ovan nämnts spelar förförståelsen en viktig del i den hermeneutiska ansatsen och vi har 

därför valt att skriva ner denna för att vara tydliga med vad vi gick in i denna undersökning 

med för tankar och även för att det är intressant att se om man får dessa bekräftade eller 

dementerade. 

Till att börja med var det en grupp vi skulle undersöka och även med detta med grupper hade 

vi en förförståelse att utgå ifrån. Vi har själva ingått i många slags grupper som man 

kontinuerligt gör genom livet. Vår förförståelse säger oss där att man i olika grupper kan finna 

en hel del olika intressanta socialpsykologiska ting. Av erfarenhet har vi i olika sammanhang 

stött på mindre grupperingar inom den större gruppen, att man gaddar ihop sig och kör lite vi - 

dem känsla trots att man är där av samma anledningar, även folk som känt varandra sedan 

tidigare kan omedvetet skapa sådana smågrupper då man gärna går till sådana man känner i 

första hand när man kommer till ett främmande fält. Konflikter av större och mindre slag är 

enligt vår erfarenhet även mycket förekommande, särskilt i de grupper som man själv inte satt 

ihop eller "valt" att vara med i. Vi har själva sett allt från extrema konflikter som lett till 

utfrysnig och mobbing till att det helt enkelt bara inte pratar med varandra eller när de väl gör 

det ger varandra pikar, att ha konflikter i en mycket blandad grupp är inget ovanligt och hör ju 

trots allt i de flesta modeller till själva grupprocessandet. Det kan även förekomma osäkerhet, 

outnämnda ledare, väldigt olika personligheter och något som vi även märkt är att det lätt 

skapas en slags gruppkänsla som alla håller med om när man väl är där, men individkänslan är 

en annan när individerna själva får tänka efter själva och inte följer strömmen. 

Just en träningsgrupp har vi båda ingått i, i olika slags former. Man fick redan i småskolan 

bilda små träningsgrupper som man skulle verka i och det har senare växt fram som ett stort 

intresse. Vi fann det intressant då en sådan här träningsgrupp inte är något som du måste ingå 
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i på grund av jobb eller skola, plikt helt enkelt, detta är en grupp som du själv väljer att gå till 

och det blir på så sätt väldigt stor variation av individer. Allt från träningsfantaster till 

amatörer som vill göra annat än att ligga på soffan och finner gruppträning som vägen till ett 

hälsosammare liv. Detta är ofta en gruppform som är lite komplicerad då man som sagt 

kommer dit av egen vilja, det är ingen som styr över dig att du måste gå dit över huvudtaget. 

Ofta är det väldigt ytliga relationer då man på något sätt inte vill bli ett med gruppen men 

ändå är beroende av just denna, som till exempel motivation att faktiskt träna. Man skyndar 

sig ofta dit, gör det man ska och sedan bråttom hem igen. Finns det någon man känner som 

man känner så står man oftast bredvid denne trots att man tränar helt oberoende av grannen i 

de flesta fall, de som har gått ett tag vågar ställa sig längre fram och de som är mer osäkra på 

upplägget står längre bak och försöker synas så lite som möjligt. Ledaren i sammanhanget får 

man oftast inte en nära relation till, denne instruerar och vissa går ibland runt och ger 

personliga instruktioner, även om det sällan förekommer. De som pratar med ledaren söker 

oftast upp denne själv och det är oftast i och med någon övning som inte funkar eller någon 

skada som de undrar om. I annat fall får man känslan att det är endast de som kanske känner 

ledaren privat som diskuterar med ledaren. 

5.3 Metod 

5.3.1 Intervju som metod 
Vi valde att ha intervju som huvudmetod (Dalen, 2008) och använde oss av semistrukturerade 

intervjuer som för att genomföra vår studie, då den kvalitativa intervjun är speciellt lämpad 

för att ge insikt i och skapa förståelse kring informantens egna erfarenheter, tankar och 

känslor (Dalen, 2008) och det är precis vad vi är ute efter. Att höra informanternas egna 

tankar, funderingar och berättelser anser vi är en förutsättning för en sådan här undersökning. 

Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer eftersom vi inte ville ha en intervju 

med fasta svar, vi ville kunna bygga vidare på intervjupersonens egna svar och utvidga det 

därifrån istället för att låsa svaren och eventuellt missa intressanta aspekter. Målet var att se 

det ur intervjupersonens sida och vi finner inte att en helt strukturerad intervju skulle ge detta 

rättvisa. Vi valde att ha några inledande grundfrågor där vi frågade lite allmän fakta om 

intervjupersonen i fråga, sedan lite mera allmänt om träning som vi ser som möjlighet till 

uppföljningsfrågor. Vissa frågor ville vi lämna öppna för att få möjlighet att fördjupa eller 
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precisera oss i. Sedan valde vi att lägga in våra olika teman utifrån syftet för att på något sätt 

försöka begränsa intervjun till den information vi är intresserade av, men på basis av 

personens egna åsikter. Vi använde oss av olika sorters frågor, direkta, tolkande, 

strukturerade, ostrukturereade och så vidare för att skapa en bred svarsbild, förstå vad 

personen verkligen menar och för att samtidigt ha en struktur så att vi och respondenterna 

skulle slippa bli förvirrade (Bryman, 2002). Som Gallanger som menar att när man hör 

informantens berättelser så betyder det inte att man passivt bara tar emot det som sägs, man 

ska här vara medveten om att lyssna och ta emot även det är skapande processer. (Dalen, 

2008) 

Att forskaren i fråga själv har en personlig anknytning till det område som önskas studeras är 

inget ovanligt (Dalen, 2008). Man väljer gärna ett område som man är nyfiken på, intresserad 

av eller som man helt enkelt bara vill utveckla sin förståelse kring. Man har ofta på något sätt 

en personlig dragning till det man väljer att forska kring, att välja ett område som man själv 

inte finner intressant är inget som lockar någon och vi anser att det skulle vara väldigt svårt att 

överhuvud taget genomföra ett sådant arbete. Att ha den här personliga anknytningen kan ge 

en mer specifik insikt i det område som studeras, men det kan även innebära risker om det 

innebär en alltför stark personlig involvering. En forskares arbete kan även både färgas och 

förblindas av den pesonliga involveringen, ofta medvetet (Dalen, 2008). Vi anser att det här är 

en mycket viktig aspekt, då man vill komma nära undersökningsobjektet för att komma åt den 

information som kan finnas dolt under ytan, däremot vill man inte komma för nära då det kan 

försvåra arbetet avsevärt då man på så viss känner att de här personerna kanske har en väldig 

tillit till mig, trots min forskarroll och man vill inte såra någon med ens arbete.  

5.4 Tillvägagångssätt 
Våra förberedelser inför denna studie bestod mestadels att försöka läsa in sig på området, med 

träning, samt de teorier vi kunde tänka oss använda för att tolka det väntade materialet. Det 

absolut första steget var att undersöka vart det kan tänkas finnas en grupp som kunde fungera 

att göra denna studie på, samt försöka få kontakt med denna. Från början hade vi i tankarna 

både gym och olika slags idrottsföreningar, men kom fram till att ett gym kan vara svårt att få 

fram just den här gruppkänslan då alla går på väldigt olika tider, med olika personer och den 

gruppträning som sker har inga fasta grupper. Sedan fick vi höra talas om något som heter 
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Gymmixpulsen, tyckte detta lät intressant och kollade mer noggrant upp vad som fanns att 

läsa om just denna förening. Vi började med att skicka ett mail till den som stog ansvarig för 

att se om det över huvudtaget fanns en möjlighet att kunna genomföra något sådant här, men 

tänkte senare testa ringa då man ofta får mer respons på personlig kontakt. Nästa steg var att 

förbereda vad vi skulle berätta för gruppen och hur vi skulle få dem att vilja vara med och 

delta i vår undersökning som intervjupersoner. Det viktigaste av allt var att få i ordning en 

intervjuguide som skulle vara grunden till den intervju vi hoppades kunna genomföra. 

Eftersom vi läst att det inte var någon specifik målgrupp denna organisation vände sig till 

såsom ålder och kön så ville vi ha en intervjuguide som kunde vara generell och fungera på 

alla olika individer, samt att få respondenten att själv få utrymme att berätta sin synvinkel på 

olika saker inom denna grupp. Vi var även medvetna om att individerna i gruppen inte alla 

hade tränat lika länge och kanske vart lika aktiva, och vi ville att det skulle vara frågor som 

alla skulle kunna svara på oavsett detta. Vi ville alltså komma med frågor som ledde in oss på 

rätt spår, men som gav stort utrymme till utveckling. Vi delade in vår intervjuguide i olika 

kategorier som bestämdes utifrån det syfte vi utformat och försökte med varje fråga försöka få 

ett exempel eller liknande på respondentens svar. 

Vi skickade mail till den av de träningsledare som stod som ansvarig på organisationens 

hemsida, dit man skulle vända sig om man ville ha information. I hopp om att antingen redan 

där få en gatekeeper eller att vi åtminstone skulle kunna få hjälp med vem vi skulle kunna 

vända oss till. Vi hade efter några dagar tänkt att ringa men vi fick ett väldigt snabbt och 

positivt svar. Det enda var att hon ville höra med gruppen om det var okej för dem och vi fick 

snabbt grönt ljus, då ingen hade invändningar och det var bara att komma dit. Vi kom dit och 

presenterade oss och vårt arbete och till vår stora förvåning hade vi redan vid första mötet 

med gruppen, elva stycken frivilliga intervjupersoner, inklusive ledaren. 

För att kunna genomföra denna studie på ett så adekvat sätt som möjligt valde vi även att 

själva vistas i den miljö som vi studerade, nämnligen att närvara i lokalen där själva träningen 

äger rum, vi gjorde iakttagelser, hälsade och småpratade med gruppens medlemmar och 

försökte på så vis skapa oss en egen bild om vad det är för slags känsla som äger rum, helt 

enkelt skapa oss en bild av den rådande gruppkulturen. Vi kände att det var viktigt för oss att 

skapa oss en egen bild av hur denna miljö verkligen utespelar sig istället för att helt rakt upp 
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och ner sätta oss och intervjua 10 personer om en miljö som vi inte har en aning om. Det var 

bra att veta hur de har hela träningspasset upplagt, hur ledare och medlemmar väljer att ställa 

sig i förhållande till varandra, vad det egentligen var som hände i träningslokalen samt vad det 

var för slags träning. Beskrivningen "gympa till musik" är en förklaring som vi av erfarenhet 

vet kan se väldigt olika ut i praktiken. 

Vi tror även att det förenklade intervjun för intervjupersonerna i fråga när de skulle svara på 

våra frågor, i och med att de kunde säga "ja ni vet ju hur vi står" och liknande och slapp 

förklara allt ifrån grunden. Att för dem veta att vi redan har en bild av grunden kan skapa en 

vad vi tror slags avspändhet, då de vet att vi kan relatera till samma som dem och inte något 

helt annat, men kanske även en oro för att säga något som de tycker som vi kanske inte håller 

med om.  

5.5 Urval 
När vi började vårt arbete med den här uppsatsen bestämde vi oss för att vi ville att det skulle 

handla om träning, och eftersom det ska vara en undersökning av en organisation av något 

slag så började vi kolla vad det fanns för utbud av träningsgrupper i närheten och gjorde inga 

vidare avgränsningar än att de som vi ska intervjua ska träna tillsammans, ålder, kön och så 

vidare är inte av betydelse för vårt syfte. Även om vi är medvetna om att det kan förekomma 

skillnader i svaren beroende på sådana aspekter, men det har vi valt att inte lägga fokus på. 

Vårt urval gjordes alltså på slumpmässig basis (Bryman, 2002), vilket alltså innebär att 

personerna i studien inte valts ut på grund av en egenskap eller liknande, enbart med tanken 

att de ska träna i den här gruppen. Vi valde att i vår studie göra så att vi kom till ett utav 

träningstillfällena till att börja med och förklarade vad det var vi gjorde där, vad vi hade för 

ambitioner med det och sedan sa vi att vi behöver 10 st personer som skulle vilja ställa upp på 

en intervju. Vi sa att de kunde tänka på det under passets gång och sedan komma fram till oss 

efteråt om de ville det eller om de hade vidare funderingar. Alltså valde vi att inte fråga 

utvalda individer utan började med att se vilka som var villiga att komma till oss och på så 

sätt få vårt slumpmässiga urval (Bryman, 2002). Vi hade i åtanke att det kanske inte skulle gå 

hem från början och planerade att dyka upp på fler träningstillfällen och kanske få chansen att 

prata med dem lite var för sig på sidan om. 
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5.5.1 Intervjupersoner 

Av etiska och förenklande skäl har vi valt att numrera intervjupersonerna och för att ge 

läsaren en bild av respondenterna har vi valt att göra en här ha en kort presentation om varje 

person. 

 

IP1 - Vår första respondent är 65 år och pensionerad. Hon har tränat med gymmixpulsen i 

ungefär 10 år. 

IP2 - Hon är 40 år och förtidspensionerad i och med en trafikolycka. Har rehabiliterat sig med 

hjälp av gympan. Hon har tränat i den här gruppen i 8 år. 

IP3 - Den tredje respondenten är 57 år och arbetar som HR assistent på barn och 

ungdomsförvaltningen. Hon har tränat med gymmixpulsen sedan 2005 (6 år). 

IP4 - Hon är 38 år och håller på att utveckla sitt eget företag. Hon har precis börjat träna med 

den här gruppen och det var ungefär 2 veckor sedan hon började. 

IP5 Ledaren - Näste respondent är ledaren och instruktören för gruppen. Hon är 49 år och har 

vart ledare för den här gruppen i 14 år. Dessförinnan tränade hon ca 5 år med gymmixpulsen. 

Hon arbetar annars som It-pedagog och hälsoinstruktör. 

IP6 - Är 65 år och pensionerad men jobbar extra som tandsköterska. Hon har tränat med 

gymmixpulsen i mellan 8 – 10 år. 

IP7 - Är 61 år och arbetar som undersköterska vid operation.  Hon har tränat med 

gymmixpulsen i ca 10 år. 

IP8 - Hon är 55 år och arbetar som tandsköterska. Hon har tränat med gymmixpulsen i 15 år. 

IP9 - Den nionde respondenten är 36 år, arbetar som förskolelärare och har endast tränat med 

gymmixpulsen i en och en halv månad. 

IP10 - Hon är 53 år och arbetar som samordnare på Region Halland. Hon började träna med 

gymmixpulsen -91 men hade ett uppehåll i några år. 

IP11 - Är 65 år och arbetar som undersköterska. Hon har tränat med gymmixpulsen sedan 

2001 (10 år). 

5.6 Konsekvenser 
De konsekvenser som vi ser av denna metod att göra ett urval på är att vi kanske får en 

ensidig respondentgrupp. Med det menar vi att det kan vara de som är mest positiva, delaktiga 
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och känner sig mest bekväma i denna grupp som ställer upp på någonting sådant här, de som 

är lite mer tillbakadragna, inte tycker om att prata inför grupp eller som inte vill sticka ut från 

gruppen med sina åsikter kanske inte kommer till tals i och med att de själva fick söka upp 

kontakten med oss. 

5.7 Hur fältarbetet gick 
De flesta intervjuerna ägde rum på Statsbiblioteket då vi ville ha en slag neutral zon där vi 

kunde mötas utan att det skulle bli för stort intrång i det privata både för oss och för 

respondenterna, samt att deras lokal var en lånad gymnastiksal med aktiviteter både före och 

efter, en ägde dock rum i deras omklädningsrum och en på respondentens jobb, på 

respondentens egen begäran då tiden inte räckte till men de ändå ville ställa upp. Vi började 

med att berätta lite mer om vad vår studie gick ut på då de flesta funderade kring det, sedan 

etiska aspekter och frågade om det var okej att spela in och sedan satte vi igång med frågorna. 

Första intervjun är alltid mest nervös då man inte testat frågorna och inte vet hur någon annan 

ska reagera på dem, men det gick bra och man märkte lite att vissa frågor flöt ihop så man inte 

alltid behövde ställa dem. Intervjupersonerna i sig sa också att även de var lite nervösa då de 

inte riktigt var säkra på vad detta innebar och vad intervjuerna skulle handla om. 

Resultatet av dessa intervjuer gav väldigt bra, användbara och tänkvärda svar. Vi kände oss 

nöjda med det insamlade empiriska materialet och det känns i alla fall som att respondenterna 

själva var nöjda och tyckte det var roligt att vara med, vilket gjorde att det hela kändes mycket 

bättre. Den respons vi har fått är att alla har vart väldigt positivt inställda och vill ställa upp 

för de som studerar och att de vill att vi ska börja i deras grupp. 

5.8 Tillförlitlighet 

5.8.1 Realiabilitet och validitet 
Reliabilitet kallas det som är tillförlitligheten, det vill säga att det om du skulle göra 

undersökningen igen skulle du då få samma resultat eller om resultatet påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Reliabiliteten är oftast mest aktuell i kvantitativa 

studier (Bryman, 2002) och är därför svår att sätta in i just vårt sammanhang, att göra en 

likadan studie senare skulle förmodligen inte ge samma resultat eftersom den här gruppen inte 

alltid kommer att vara intakt, det kan börja eller sluta olika personer och gruppen i sig kan 
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förändras även sinnesmässigt av olika anledningar. I en grupp som är mer konstant skulle 

realiabiliteten kunna ha större plats. Ett annat viktigt forskningskriterie är validitet, som 

innebär att man bedömer om de slutsatser som genererats av en undersökning hänger ihop 

eller inte (Bryman, 2002) vilket man alltid försöker få fram med forskningen, även om man 

kommer fram till olika saker så kommer de ur samma material och bör ha en röd tråd, vilket 

givetvis även vi strävar efter man försöker att se hur detta resultat kan ses ur olika synvinklar, 

men det ska ändå ha en tydlig koppling till det empiriska materialet som samlats in. 

5.9 Etisk reflektion 
Då vi skulle undersöka just träningspersoner kände vi att det kan finnas väldigt personliga 

anledningar till varför man tränar, hur man tränar eller varför man gör på ett visst sätt och 

därför var vi noga med att från början poängtera att vi inte var där för att bedöma någons 

träningsinsats eller liknande. Likaså under intervjun försökte vi hålla oss ifrån att gå in på för 

personliga frågor och istället hålla det till den nivå det faktiskt var, nämnligen att fokusera på 

gruppen och vad som händer där och vilka känslor det framkallar. Det gäller att hitta den 

alldeles rätta balansen mellan närhet och distans till informanten (Dalen, 2008). Detta för att 

kunna komma åt saker bakom ridån men samtidigt skapa känslan av att man inte måste berätta 

något som man inte vill. Kravet på konfidentialitet blir extra viktig i kvalitativa 

intervjuundersökningar, då forskaren och informanten personligen möts. Ett krav är att 

informanten ska kunna känna sig säker på att det som sägs under intervjun inte kan spåras 

tillbaka till denne och att de bli sekretessbehandlade (Dalen, 2008) 

Enskilda personer eller grupper kan ibland lätt identifieras på grund av vårt lilla lands storlek, 

som medför begränsade miljöer. En bild som blir förmedlad via en forskningsrapport kan 

finnas kvar hos människor och göra att de får en stämpel för en lång tid framöver (Dalen, 

2008). Vi var därför noga med att säga att alla får vara anonyma i vår uppsats och även att vi 

inte behöver använda organisationens namn, något som vi fick tillåtelse till att göra. Ett 

frivilligt samtycke har lämnats utan påtryckningar och heller inga begränsningar av den 

personliga handlingsfriheten (Dalen, 2008). 
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6. Presentation av material 
Vi har valt att presentera materialet utifrån de teman som utgör grundpelarna i vårt syfte. 

Dessutom har vi med ledarens perspektiv på dessa teman eftersom hon är en mycket central 

del i just den här gruppen. Vårt syfte har varit att undersöka gruppdynamiken i en viss grupp 

från gymmixpulsen. Utifrån detta har vi valt att presentera materialet i teman som gemenskap, 

motivation, roller och normer. 

6.1 Gemenskap  
Vi började intervjuerna med lite bakgrundsfrågor och bad respondenterna beskriva gruppen. 

De flesta hade tränat i gruppen i många år och alltså tränat med varandra länge. Det var några 

respondenter som inte hade vart med så länge, trots det fick vi väldigt liknande svar från alla. 

Gruppen som helhet såg dem som en kärna av personer som i stort sett alltid var där, och 

resten av gruppen var personer som inte var där på varje träningspass utan var med då och då. 

Dock kände alla att de var med i den stora gruppens gemenskap, och att det inte skapades 

någon gruppindelning.  

Ett citat från IP4 visar det:  

” … på det stora hela så är ju majoriteten av gruppen ganska intakt, även om inte alla tränar 

regelbundet… det finns som en kärnpunkt, men den är ju inte såpass sluten att man inte kan vara med, 

men det finns ju de där gamla rävarna som alltid är med.”  

 

De flesta beskrev gemenskapen som familjär, vänskaplig och trygg. En person sa att den här 

gruppen känns hemma.  

Vad gäller den allmänna stämningen i gruppen fick vi höra av samtliga att det var väldigt 

avslappnat och att alla kunde prata med alla:” när vi byter om så snackar vi ju lite om ja 

väder och vind och vad duktiga vi är... det brukar vi ju säga att vad duktiga vi är som är här 

nu”(ip8). Vi fick också veta att det händer att ledaren får komma ut i omklädningsrummet och 

hämta gruppmedlemmarna då de har suttit och pratat och glömt av tiden. Gruppen har även 

haft tillfällen då de tillsammans har gått ut för att äta vid avslutningar.  
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Ledaren såg också gruppen som en liten familj och berättade att hon hade arbetat för att det 

skulle bli just en sådan familjär känsla över den här gruppen. Hon trodde att mycket berodde 

på hennes egna personlighet, att gruppen var så accepterande mot alla och att det i sig gjorde 

att de hade en gemenskap. Många av intervjupersonerna tyckte att ledaren var så viktig för 

gruppen att de var skeptiska till att de skulle fortsätta träna utan henne. Ledaren påstår sig 

vara mycket mån om att lära känna alla i gruppen och anpassa övningar och liknande efter 

varje individs behov.  

Gruppmedlemmarna beskrivs som positiva och måna om varandra, de släpper in nya i 

gruppen direkt utan att bry sig om hur personen ser ut eller vad den har för bakgrund. Mycket 

av det här verkar bero på ledaren, och det håller hon med om själv:  

“Ja men jag tror också att det hänger mycket på den som leder gruppen, hur den agerar mot sådant, jag 

skulle aldrig tillåta att det skedde och jag har inte arbetat för det heller utan jag har ju arbetat för att det 

ska vara en familj, alla är välkomna till mig, vem du än är, hur du än ser ut, vad du än har för bakgrund. 

Om du så kommer och tränar i en slöja så får du göra det. Det har ingen betydelse liksom.” 

Ledaren värderar alla sina gruppmedlemmar lika högt, och hon tror att resten av gruppen 

påverkas av hennes sätt att titta på nya medlemmar och hur hon välkomnar dem. Detta tror 

hon speglas på gruppen på ett sådant sätt att gruppen blir accepterande, och att det kan vara 

därför som gruppen är så avslappnad och att de släpper in folk i gemenskapen utan att blinka. 

Ledaren förklarar det enkelt ” då märker ju folk att så att säga chefen är sådan, och då blir ju 

resten av gruppen likadan”.  

Av det många av respondenterna och ledaren har sagt verkar det vara så att ledaren är 

gruppens mittpunkt, det är till stor del hon och hennes personlighet som påverkar gruppen och 

de processer som sker i gruppen. Dels eftersom hon själv lägger ner mycket energi och arbete 

på att skapa en bra stämning, och för att gruppmedlemmarna verkar lita mycket på henne och 

bli påverkade av henne.  

Ingen av respondenterna kände att de varken ville eller behövde vara med och påverka 

träningsupplägget. De litar på ledarens kompetens. Ett citat från IP4 visar ungefär vad de 

flesta svarade:  
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”Nej, jag känner inte att jag behöver det, jag tycker faktiskt att ledaren verkar vara så otroligt kompetent i det 

hon gör, så jag litar på att hon lägger upp en träning som är såpass allsidig som möjligt så att det tilltalar så 

många som möjligt. Hon har den auktoriteten.” 

Ledaren beskrev gruppen på ett mycket sammanfattat vis, vilket får bli det som avslutar 

materialet om gruppen och gemenskapen.  

”vi är ett när vi är där ute, på golvet är vi ett liksom, det känner jag jättetydligt. Det är inte 

jag och dem utan det är vi.” 

6.2 Motivation 

Under den här rubriken beskriver vi de delar av materialet som handlar om det som lockar 

individerna till gemensam träning samt vad det är som motiverar dem när de väl tränar.  

Vi börjar med det som lockar dem till gruppträning. Ingen av de personer vi intervjuade 

föredrog ensam träning, vilket kan vara rätt självklart då de valt gruppträning av en anledning. 

De allra flesta sa att träningen aldrig skulle bli av om de skulle träna själva, vissa svarade med 

att de möjligtvis skulle träna, men att de isåfall bara skulle slarva och inte få ut något av 

träningen. Några personer kombinerade gruppträning med ensam träning, men även de 

föredrog den gemensamma träningen. Vad är det då som är anledningen till att de allihop ville 

träna tillsammans med andra i en grupp? Vi fick några olika, men ändå väldigt liknande svar 

på varför. Det främsta svaret var att det helt enkelt var roligt. Det var ingen som tyckte att det 

var särskilt roligt att träna själv, utan man behövde en grupp med bra stämning. ”nej men för 

gemenskapen och så, man behöver alltid någon som peppar en och då är en grupp bättre än 

att göra det själv” (IP9) Det var flera som fick en kick av gruppträning, just för att det är 

roligt att träffa andra och att träna tillsammans. En annan person tyckte att det till stor del 

handlade om ansvar, att man styr och ställer så mycket i sin vardag och i sitt arbete att det är 

skönt att låta ens träning ligga i någon annans händer. Just att slippa ansvaret om att se till att 

träningsupplägget blir bra, utan att det är någon annan som talar om hur man ska göra.  

Respondenterna har valt gruppträning dels för att det är enkelt, att låta någon kunnig lägga 

upp ett bra träningspass och slippa ta reda på själv hur man ska träna på bästa sätt. De tyckte 

dessutom att gruppträning är roligt och socialt, man får träffa andra och man blir peppad både 

av ledaren och av resten av gruppen.  
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Vad är det som motiverar dem när de är där och tränar? Vi frågade huruvida gruppen 

påverkade deras motivation och vi fick två olika svar. Många ansåg att det var just den här 

gruppen som hjälpte dem dels att överhuvudtaget åka dit och träna, dels att göra sitt bästa när 

de är där:  

"hade det var en annan sammansättning av grupp så kanske jag hade suttit där igen om tre veckor till 

och njaa jag hoppar det idag, och så hoppar man det en gång till, och sedan vill man nästan inte gå dit 

för då är det nästan bara pinsamt. Men just med den här gruppsammansättningen vi har så tror jag inte 

att det blir så, just för att den är så familjär” (IP4). 

 Det motiverade dem att de kunde vara avslappnade där och att det är en positiv och trygg 

stämning. Det andra svaret vi fick antydde på att det inte spelar någon roll om det är just den 

här gruppen de tränar med, eller om det är någon annan grupp. Det viktiga var helt enkelt att 

träna i någon grupp.  Dock trivdes alla i gruppen, och alla respondenter sa på det ena eller det 

andra viset att de tyckte att de tillhörde en gemenskap. Vissa ansåg helt enkelt att det bara inte 

var så viktigt utan att det var träningen som var viktigt: ”Men ändå ganska formellt, det är 

inte därför man är där, man är där för att träna och må bra. Inte intimt utan ytliga 

samtal”.(ip1) 

En annan fråga vi hade handlade om tävling, huruvida respondenterna upplevde träning i 

grupp som en tävling mot de andra deltagarna. Ingen av deltagarna tyckte att det fanns någon 

sådan känsla i gruppen, men däremot var det väldigt många som sade sig kunna bli sporrade 

av andra. ”Men så.. det är klart att det sporrar lite mer då när man ser någon som öser på lite 

mer, det gör det ju faktiskt” (IP10) Ledaren tyckte att det var syftet till gruppträning, just att 

man ska bli sporrad av andra för att ta i lite extra och utveckla sin egen förmåga.  

Det som verkade motivera respondenterna mest när det gällde själva träningsprestationen var 

ledaren. Alla de personer som vi intervjuade tyckte att hennes entusiasm och peppning var det 

viktigaste för den egna motivationens skull.  

Då vi redan hade intervjuat ett antal personer innan vi intervjuade ledaren hade vi detta i 

åtanke när vi satt och pratade med henne. Vi frågade om hennes inställning till motivation och 

vad hon gör för att motivera sina gruppmedlemmar. 
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Ledaren tror att motivationen påverkas av hur ledaren för den gemensamma träningen är, om 

denne ger feedback och bryr sig, men även av vilken slags gruppkänsla som råder i gruppen. 

Hon tycker att det är viktigt att man känner att ingen tittar konstigt på en, och att man känner 

att ledaren värderar en lika mycket som de andra gruppmedlemmarna. Det i sin tur gör att 

man trivs i gruppen och att man känner att det är roligt. Om det är en ”dålig” grupp och 

gruppkänsla kommer man inte vilja gå dit.   

Ledaren berättar för oss om varför det är hon som visar den lättare övningen, och det handlar 

mycket om just påverkan och motivation. Ledaren berättar att hon och en medhjälpare visar 

upp två varianter på övningen, en lite lättare och en lite tuffare. Tidigare har hon visat den lite 

tuffare övningen, men hon upptäckte att alla gruppmedlemmar försökte göra övningen 

likadant som henne, även de som hade skador och inte ”fick” göra sådana rörelser. När 

ledaren istället började visa den lättare övningen och lät en av hennes medhjälpare ta den 

tuffare varianten, så gjorde gruppmedlemmarna övningarna efter sin egen förmåga.  

6.3 Roller och normer 

Ingen av våra respondenter upplevde att de gick in i någon särskild roll när de tränade med 

den här gruppen. De sade sig kunna vara väldigt avslappnade där och att de kunde vara sig 

själva. Vi fick dock vissa antydningar på att det kanske inte riktigt var så enkelt. För det första 

så kunde vi se en del normer då vi läste mellan raderna, även om det inte fanns några direkt 

uttalade normer i gruppen. Ett exempel är det som vi skrev under rubriken gemenskap, att 

ledaren helt enkelt inte skulle tillåta att det förekom något som utfrysning ur gemenskapen 

eller en dålig stämning av något annat slag. Normen i gruppen är att man ska acceptera 

varandra oavsett bakgrund. Det verkar också finnas en norm som säger att man ska vara 

avslappnad när man är där, man ska inte behöva skämmas över sin egen förmåga eller 

oförmåga att göra saker. ”jag tycker att ledaren är extremt tydlig med det, du gör bara det du 

känner att du kan och orkar, du ska göra allt efter dina egna förutsättningar”. (IP4) 

Dessutom var ledaren noggrann med att påpeka att när man var där och tränade så skulle man 

endast bry sig om att svettas och ha roligt.  
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Därmed var det ingen av respondenterna som upplevde att man kunde göra bort sig eller 

skämma ut sig på något vis, och det var inte heller någon som ansåg att man behövde klä sig 

eller se ut på ett visst vis för att passa in:  

”Jag har mina gamla träningskläder… Det är jätteskönt, det är ingen som tittar snett på en för att man 

kommer i träningskläder från Gekås, de skiter fullständigt i det, de är bara tacksamma för att du har 

några byxor på dig, det spelar liksom ingen roll.”. 

(IP4) 

 

Dock verkar det också finnas en norm som påtalar att det finns begränsningar på hur 

avslappnad man kan vara. Den enda konflikt vi hörde talas om i den här gruppen handlade om 

att en tjej hade haft på sig parfym vid några träningstillfällen. Detta störde ett par personer och 

ledaren valde därmed att ta upp det inför gruppen (utan att peka ut vem det var) och talade om 

att det inte var okej att ta på parfym eller deo innan de skulle träna, att parfym inte hörde 

hemma där, utan att det snarare var mer okej att lukta svett. Alltså finns det en norm som talar 

om att man ska kunna vara avslappnad och klä sig som man vill, men det finns också en norm 

som talar om att man ändå inte kan bete sig hur som helst, man får inte lov att använda 

parfym.  

Ledaren däremot har en mycket tydligare roll som träningsledare och instruktör. Hon tycker 

att hon, trots att hon inte använder sin ledarroll annars, kan vara sig själv där. Det som hon 

inte kan göra är att visa sig trött eller på dåligt humör, eftersom att det inte skulle hjälpa eller 

motivera gruppen att nå sitt mål, vilket i det här fallet är att genomföra träningen. De dagarna 

hon känner sig trött, på dåligt humör eller liknande berättar hon att ”just när man inte är på 

sin peak då, så försöker man ju plocka fram proffset i sig”. Däremot menar hon att hon efter 

passet kan berätta för gruppen att hon kände sig trött, eftersom att det också kan sporra dem. 

Just eftersom att hon har, genom att ha visat sig pigg och på gott humör fastän hon var trött, 

visat att man inte alltid måste återspegla sina känslor utåt till andra människor. 

Som avslutning på vår presentation av vårt material har vi valt ett citat som sammanfattar 

materialet ganska bra: 

”Det är antagligen för att vi är en sådan grupp som vi är, att det är vi, det är inte jag och dem utan det 

är vi, det är.. vi är där tillsammans och så kämpar vi tillsammans, vi har samma mål, det är för att vi 
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ska må bättre, det är det som är målet. Och det är mina familjemedlemmar som står där och i familjen 

är man ju sig själv.” 

6.4 Sammanfattning 
Individerna upplever den här gruppen som familjär, vänskaplig och trygg. Det är till stor del 

ledarens förtjänst då hon har arbetat för att gemenskapen ska bli sådan. Mycket beror på 

hennes egen personlighet, gruppen litar på henne och speglar henne. Gruppmedlemmarna blir 

motiverade av att träna i grupp eftersom det är enkelt, roligt och socialt. De känner att de 

slipper ta ansvar över träningen och att de blir peppade av de andra i gruppen. Ledaren 

motiverar gruppmedlemmarna genom feedback och att bry sig om dem. Det fanns inga 

uttalade normer i gruppen, men vi märkte att det fanns vissa normer de följde ändå. Till 

exempel att ledaren inte tillåter någon dålig stämning och att de ska acceptera varandra 

oavsett bakgrund.  

7. Analys 

7.1 Hur upplever gruppmedlemmarna gemenskapen? 
När det kommer till gemenskapen i den här gruppen är en majoritet av gruppen överens om 

att de känner en stark gemenskap till de andra i träningslokalen och på så vis skapar sin egen 

gruppstruktur (Donelson, 2009). Indikationer på detta kan man även ganska tydligt se när man 

är på fältet och många kramar om varandra istället för att bara ge en nick eller vink som man 

kanske ofta gör i sådana här sammanhang, man kan höra att det handlar om personliga frågor i 

många fall, man håller sig alltså inte bara till det vanliga "väder-snacket". Det handlar inte 

heller om smågrupper som står och pratar var för sig utan det ger i alla fall känslan av att de 

kastas ut till i princip var och en. Denna majoritet beskriver även gemenskapen i gruppen som 

familjär, vilket även det tyder på att det är en gemenskap som ligger dem varmt om hjärtat. 

Det är dessa mönster som skapar och organiserar gruppen (Donelson, 2009).  

 

Men det finns även de som inte tycker att det är någon särskild gemenskap, att de kommer dit 

för att träna och ingenting annat. Trots att de anser att gruppen inte har så stor gemenskap 

kommer de ändå senare fram till att det är gruppen och ledaren (Loughead, Carron 2004) som 

får dem att vilja komma till träningen, hade de tränat själva så hade det aldrig blivit av. Det är 
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en väldigt intressant aspekt då man kan se att individerna i fråga inte anser att de har en 

särskilt stor gemenskap, men att de ändå behöver gruppen för att genomföra sin träning. Det 

behöver i och för sig inte ha något med själva gemenskapen att göra egentligen, men det visar 

ändå på att det finns något hos gruppen som tillfredsställer individen och får denne att vilja gå 

och träna mer. Som Burke med flera (2005) menar att trots att det kanske finns dem som 

bidrar mer till gemenskapen eller mer är en del av gemenskapen än andra så är det ändå alla i 

gruppen som vinner på det till slut, alla vill gå dit och träna för att det är en bra grupp och 

man kan känna sig bekväm i den.  

 

De som inte upplever en stark gemenskap i den här gruppen upplever även att snacket som 

blir, blir mer väder-mässigt och mera ytligt. Som Viveka Adelswärd beskriver (2009) så är det 

fatiska pratet en mycket viktig del av vår vardag och som man både fyller tomrum med och 

skapar tillfälliga sociala kontakter. Kanske är det just det här struntpratet som lockar de här 

individerna, det behöver inte vara så personlig utan man kan bara prata om det som faller en 

in för att få social kontakt med en annan människa. Scheff (1990) är även han inne på samma 

spår och menar att vi människor vill bevara sociala band, vilket är avgörande för hur vi 

beteender oss i olika sammanhag. Alla kontakter vi dagligen har eller skapar oss vill vi inte ha 

som nära sociala relationer, utan ibland kan det vara skönt att bara få prata om väder och vind, 

vi vill skapa differentiering (Scheff, 1990) det vill säga en balans mellan närhet och distans. 

Inte skapa vare sig under eller överdifferentiering utan uppnå en så kallad optimal 

differentiering där båda finns i lagom mängd. Vilket vi tror är en viktig del för denna grupp, 

de vill vara både nära men samtidigt ha distansen. Vissa saker vill vi hålla på distans och vissa 

inte, men det ena är inte viktigare än det andra, utan båda behövs. Struntpratet (Adelswärd, 

2009) verkar ha en stor betydelse för gruppkänslan i den här gruppen och det bildar en god 

stämning som smittar av sig bland deltagarna. Det tyder på att det ändå är en gemenskap som 

men kanske inte från början ser som en gemenskap, en sådan som man har med sina nära 

vänner eller familjen och som man direkt ser att här har vi en stor gemenskap utan en som 

finns lite mera bakom. Donelson R. Forsyth (2009) beskriver att man i en grupp är förenade 

för att nå ett gemensamt mål och att vara en medlem av denna grupp kan göra det enklare att 

nå det målet. Vilket det känns som i det här fallet, man kanske inte tänker på gemenskapen i 

den bemärkelsen, men den hjälper en att uppfylla sina mål med träningen på ett enklare och 
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effektivare sätt. 

De som upplever en stark gemenskap beskriver att de ofta sitter och pratar så länge att de 

glömmer bort tiden och när de ska börja träna och ledaren får komma och hämta den, här har 

vi en gemenskap som i vissa fall kan tyckas vara viktigare än vad man egentligen gör där, 

nämnligen att träna.  

 

I den här gruppen har många tränat tillsammans i ett flertal år och de vet vilka de tränar med, i 

alla fall när de tränar, men har inte någon privat kontakt förutom några få undantag som är 

släkt eller några vänner sedan tidigare. Det bildar svaga band (Adelswärd, 2009) som ändå 

blir återkommande och trygga, man vet i princip vilka som kommer att vara där och man vet 

hur de är som träningspersoner och vad man har att vänta sig av det här träningspasset. Som 

Donelson R. Forsyth (2009) menar så kan svaga band orsaka stordåd i grupper och det 

indikerar denna grupp tydligt på. Även om medlemmarna i denna grupp har delade meningar 

om huruvida det råder en stark gemenskap eller inte så är alla överens om att den på något sätt 

är viktig för gruppens existens. Skulle inte gemenskapen och tryggheten (Donelson, 2009) 

finnas skulle de flesta medlemmar inte komma dit över huvud taget och de skulle heller inte 

träna alls på samma sätt. Alla respondenter är överens om att det inte förekommer eller har 

förekommit konflikter inom gruppen, även om vissa kan komma på händelser som vart ett 

störande moment så har gruppen tagit upp det på en gång och det har inte bildat ett stort 

problem. Det indikerar på att de har skapat en gruppnorm (Donelson, 2009) där konflikter inte 

bör finnas, de anser att störande moment skall tas upp och redas ut innan det tar en för stor del 

av den här gruppen. Man skapar en så kallad gemensam nytta (Burke med flera, 2005) där 

man blir ömsesidigt beroende av varandra, alla i grupper behöver att den här gruppen ska 

fungera utan att det ska komma konlikter emellan då de inte skulle få ut någonting av sin 

träning. 

 

Gruppen har vid ett flertal tillfällen gått ut och ätit tillsammans efter en avslutning (såsom jul 

eller sommar uppehåll) vilket visar att i alla fall en del av gruppens medlemmar känner en 

gemenskap som är värd att testa även utanför den vanliga kontexten, man vill se om man kan 

umgås även utanför träningen. Man vill ändå inte släppa träningen helt eftersom man gör den 

träningsrelaterad, men det är ett nytt sätt att testa gemenskapen (Donelson, 2009). 
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7.2 Hur utmärker sig ledarskapet i den här gruppen? 
Under intervjuerna var ledaren ett ständigt uppkommande ämne. Det framgår hur stor roll hon 

har för att få den här gruppen att fungera, och motiverar sina medlemmar till fortsatt träning. 

Loughed och Carron (2004) kom i sin studie fram till att det fanns en del 

ledarskapsegenskaper som höjer deltagarnas tillfredsställelse mer än andra. Motivation, 

tillgänglighet och entusiasm är tre begrepp som kommit upp i vårt empiriska material då man 

ska beskriva ledaren i den här gruppen. Hon visar att alla syns och att hon ser deras 

prestationer genom att ge deltagarna personlig respons både under passen, högt och mer 

diskret samt både före och efter. I samma studie (Loughed och Carron, 2004) visade det sig 

att det att en kompetent och engagerad ledare är det som motiverar viljan att gå och träna 

avsevärt. Ledaren i denna grupp har även fått dessa beskrivningar av sina gruppmedlemmar 

och de förklarar att hon hjälper en med nya övningar som de inte klarar av, att hitta på nya 

eller att de ska göra på ett annat sätt. Hon tillsättavisar om man gör fel och beskriver varför 

man ska göra si och så, vilket många gruppmedlemmar uppskattar oerhört och litar 

fullständigt på hennes kompetens. När vi frågat om de vill vara med och påverka 

programmets utformning eller annat som har med gruppen eller träningen i övrigt har det 

genomgående svaret varit att de litar fullt och helt på hennes kompetens och anser att de inte 

behöver engagera sig det minsta i detta. Vilket kan ses genom Donelson R. Forsyth (2009) 

som menar att gruppmedlemmar föredrar en ledare som är lite mer intelligent än medlet i 

gruppen, men inte för intelligent för att skapa ett alltför stort glapp. Hon visar och förklarar 

men försöker aldrig briljera med sin kunskap. Hennes engagemang för både träning och 

individerna i gruppen är en stor del av gruppen och dess vilja att fortsätta kämpa för både sin 

egen skull och för gruppen, detta visar på att denna ledare även har emotionsintelligens 

(Donelson, 2009). Hon strävar efter samarbete, där de tillsammans ska hjälpas åt att må bättre 

det vill säga sträva efter ett gemensamt mål (Donelson, 2009) och fokusera på det. 

 

Ledaren beskrev att det har gett effekt på hur hon som ledare har utfört de olika övningarna 

som ingår i passet, när hon förut gjorde den svårare varianten var det många som inte hängde 

med eller klarade av övningen, vissa gjorde även det svårare alternativet fast de inte borde på 

grund av kroppsliga förutsättningar.  När de sedan växlade så att hon gjorde den enklare 

varianten och "hjälpledaren" gjorde den svårare så gav det mycket bättre resultat, vilket 
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framkom i Loughed och Carrons studie (2004) att tilltron till ledarrollen kan hänga väldigt 

mycket på hur delaktig denne är samt hur ledaren i fråga utför övningarna. Hon har alltså 

medvetet valt att anpassa sina övningar till det som fungerar bäst för individerna i gruppen, 

något som outtalat eller uttalat känns på hela gruppen.  

Ledarskap går ut på att peppa, organisera, stödja och så vidare, medlemmarna i gruppen. 

Situationen i gruppen är det som styr vilket av det som ledaren bör använda just här 

(Donelson, 2009) och här finner vi att denna ledare hoppar mellan olika ledaregenskaper för 

att göra det bästa för gruppen och indviderna i gruppen samt att hon tänker på att ledarskapet i 

sig inte är statiskt (Donelson, 2009), hon kommunicerar och agerar med gruppen. Något som 

även både ledaren och gruppmedlemmarna i den här gruppen är väl medvetna om är feedback, 

det sker på många olika vis informellt, formellt, spontant (Antons, 1979) och så vidare och 

alla vi pratat med ser det som en mycket viktig del av träningen. Vi ser det som en 

förutsättning för att de här individerna ska fortsätta med den här träningen då det är ett ämne 

som ständigt kommer upp och känns väldigt avgörande för varför de trivs så bra i just den här 

gruppen. 

7.3 Normer och roller i gruppen? 
Av alla respondenter vi frågade, förutom ledaren, tyckte ingen att de upplevde att de gick in i 

en roll när de tränade tillsammans i den här gruppen. Alla tyckte att de kunde vara mycket 

avslappnade och bekväma i sig själva men vi har ändå funderat på om det inte är så att de 

faktiskt går in i en roll iallafall (Angelöw och Jonsson, 2000). Som Goffman (2009) säger, att 

alla alltid och överallt spelar en roll oavsett om det är medvetet eller inte, att man visar sig 

som den man vill vara. Han menar också att människor alltid gör ett framträdande inför andra 

människor och att man använder sig av en expressiv fasad, antingen avsiktligt eller oavsiktligt 

(Goffman, 2009). Helt enkelt att trots att respondenterna inte upplever sig ta på sig en roll så 

antar vi att de, omedvetet och kanske oavsiktligt, gör det ändå. Flera respondenter påpekade 

att de främst var där för att träna, och det fick oss att fundera på om de kanske trots allt går in 

i en slags träningsroll. De kände att de kunde vara helt avslappnade när de var där men de 

verkade samtidigt vara väldigt inställda på att träningen var i fokus. Som Angelöw och 

Jonsson (2000) beskriver så går man in i en roll då man anpassar sig till gruppens normer. 
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Den här gruppens normer var inte uttalade i intervjuerna, det var först när vi började läsa lite 

mellan raderna som vi kunde uppfatta att det trots allt finns normer som kanske hade vart lite 

mer tydliga om vi hade haft en längre tid på oss att undersöka gruppen. Till stor del verkar 

normerna grunda sig i hur ledaren ställer sig till saker och ting, som hon sa ”hur chefen är, är 

gruppen” och hon verkar vara mycket nogrann med att påpeka att alla olika sorters människor 

skulle vara välkomna och att hon inte skulle tillåta något annat. Vad vi kan se så har den här 

gruppen tydligt synliga gemensamma gruppnormer som i sig indikerar på en så kallad riktig 

grupp (Burke med flera, 2005) Normerna har sedan anammats av gruppdeltagarna och det har 

blivit deras gemensamma normer över hur deras träningsgrupp ska se ut och vara mot 

varandra. Detta ingår även i Scheffs (1990) hänsyn-emotions teori och de i gruppen vinner 

varandras respekt och tillit genom att ta åt sig av gruppens normer. 

Vi uppfattar att det finns, vad Donelson R. Forsyth (2009) kallar, perspektiva normer i den här 

gruppen. Det verkar inte finnas några direkta konflikter utan det verkar snarare som att man 

blir ”belönad” om man följer de normer som finns. Den enda konflikten vi fick ett exempel på 

var när en tjej berättade om att en hade haft på sig en ganska stark parfym som störde flera 

medlemmar. Detta tog ledaren upp direkt och påpekade att det inte är okej att ha på sig 

parfym där, utan att det snarare var mer okej att lukta svett eftersom att alla gör det. Donelson 

R. Forsyth (2009) diskuterar att konflikter uppstår när någon bryter mot en norm, och det är ju 

uppenbart att så var fallet. Det är en ganska tydlig norm, även om man ska få lov att vara 

precis som man är måste man ändå vara anpassad till gruppens normer, vilket innebär att trots 

att den här personen kanske kände sig bekväm med att ha på sig parfym var det inte okej då 

den här gruppens normer (Donelson, 2009) inte tillät det. Ledaren (Loughead, Carron 2004) 

berättade även att hon har jobbat för att gruppen ska vara som en familj, och därmed bildas 

normer om att man ska kunna vara avslappnad och att man ska acceptera alla andra och 

behandla alla andra som familjemedlemmar. Det i sin tur bidrar till att trots att respondenterna 

inte antog sig ta på sig en roll så visar det att de antagligen gör det iallafall, de tar på sig en 

vad man skulle kunna kalla familje- eller kompisroll då de går in i rollen att faktiskt acceptera 

och prata och vara avslappnad med alla som är där (Goffman, 2009). De verkar också bli 

belönade av de andra när de tar på sig den rollen, då de tycker att det är skönt att man kan 

vara så avslappnad i gruppen och det blir ju en positiv förstärkning till ett sådant beteende, 

som Scheffs (1990) hänsyn-emotionssystem visar. När en person kommer dit och är glad och 
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avslappnad bildas positiva reaktioner och det blir en uppmuntran och akting av personen, som 

i sin tur upplever stolthet och fortsätter med det positiva beteendet. Konflikten med parfymen 

i sin tur ledde till irritation och personen fick en sanktion då ledaren påpekade högt att ett 

sådant beteende inte tilläts. Då personen slutade använda parfym kände denna antagligen 

skam och slutade för att anpassa sig till gruppen. Personen fann att hennes beteende inte 

passade med gruppens förväntningar och valde därför att ändra sitt beteende för att forma sig 

efter gruppen (Goffman 2009). En annan norm är att man alltid, under inga omständigheter, 

ska träna efter sin egen förmåga. Det ska helt enkelt vara okej att inte orka och man får 

nästintill inte skämmas över det. Ledaren är extremt tydlig och påpekar ofta att det inte finns 

några krav och att man gör allt efter egen förmåga. Ledarens roll i gruppen är tydlig, hon sa 

själv att hon ”tar på sig proffset” och sin ledarroll vilket är en uppgiftsroll (Antons, 1979), och 

inte visar om hon är trött eller på dåligt humör. Träningssalen är hennes främre region där hon 

gör ett framträdande som ledare och pigg instruktör fastän hon kanske är trött eller på dåligt 

humör i hennes bakre region, vilken gruppmedlemmarna aldrig får se. (Goffman, 2009)  

 

7.4 Vad är det som lockar och motiverar individerna till träning i 
grupp? 
Madsen beskriver kontaktmotivet och aktivitetsmotivet som två viktiga drivkrafter för 

människors handlingar (Madsen, 1970). Alla våra respondenter kommenterade att den främsta 

anledningen till att de var där var för att de skulle träna. Som en tjej sa så måste man röra på 

sig för att orka med sitt stillasittande arbete och där kommer ju aktivitetsmotivet (Madsen, 

1970) tydligt in. Många berättade också att de tränade på grund av skador och att de har ett 

rörelsebehov på grund av det. Flera respondenter sa att de ville träna i grupp eftersom det är 

roligt och för att man behöver någon eller några som peppar en. Människor har ett behov av 

att träffa andra människor, och att behålla en positiv kontakt med grupper. Det gör man 

genom att följa gruppens normer och viljan eller fruktan att bli belönad eller straffad av 

gruppen gör att man anpassar sig efter gruppens normer (Madsen, 1970). Den här gruppens 

normer är ju som tidigare beskrivet att vara positiv, avslappnad, att göra sitt bästa fastän efter 

sin egen förmåga och inte vara rädd eller skämmas för sig själv. Att alla anpassar sig efter de 

här normerna visar på ett visst grupptryck. Det här motivet gör alltså att människor anstränger 
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sig och gör sitt bästa enligt gruppens förväntningar, och det är därför respondenterna upplever 

sig och får ett bättre träningsresultat när de tränar i grupp. (Madsen, 1970) I den här gruppen 

har man alltså kombinerat kontaktmotivet och aktivitetsmotivet, de är där för att tillfredställa 

sitt behov av rörelse, men samtidigt även för att bibehålla den positiva kontakten med gruppen 

eller för att bevara de sociala banden (Scheff, 1990). Genom att anpassa sig till gruppens 

normer får de ett bättre träningsresultat, då de kanske inte hade fått utlopp för sitt 

rörelsebehov om de inte hade haft en grupp att träna med. Vi fick även höra att ledaren främst 

var den som motiverade och peppade respondenterna att göra sitt bästa med träningen. Att 

motivera gruppmedlemmarna är en av ledarens främsta uppgifter, även att vägleda och 

uppmuntra. Ledaren för gruppen är mycket nogrann med att ge feedback till alla 

gruppmedlemmar för att hjälpa dem att nå sina mål, och hon är även mycket nogrann med att 

alla ska känna att de blir sedda. (Antons, 1979) Loughed och Carron (2004) har i sin 

forskningsstudie visat att relationen mellan ledaren och gruppmedlemmarna är väldigt viktig. 

Man blir mycket mer villig att träna om gruppen har en engagerad och kompetent ledare. Vi 

fick höra av alla respondenter att ledaren ökade deras motivation eftersom hon är så 

engagerad och de litade väldigt mycket på henne då de ansåg att hon var mycket kunnig inom 

träning. De tyckte även att hennes entusiasm smittade av sig på dem och enligt Loughed och 

Carron (2004) höjer sådana egenskaper hos ledaren deltagarnas tillfredställelse. Hur ledaren 

utför övningarna har också betydelse för hur mycket deltagarna litar på ledaren. Ingen av 

respondenterna kände att de ville vara med och påverka träningsupplägget då de litade på 

ledarens kompetens. En tjej berättade att hon tyckte att det var så skönt att träna i den här 

gruppen eftersom hon själv inte ville ansvara över hur hennes träning skulle se ut, att slippa ta 

beslut och att låta någon annan tala om hur hon ska träna. Dels är det här ett exempel på hur 

mycket deltagarna litar på ledaren (Loughead, Carron 2004), de litar på att hon ska ge dem en 

allsidig och bra träning. Det är även ett exempel på vad som kan locka folk till gruppträning, 

att själv slippa ta reda på hur man ska lägga upp sin träning.  

8. Slutsats 
 

Syftet med den här studien var att undersöka gruppdynamiken hos en specifik träningsgrupp. 
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Vi kommer här att genomföra en sammanfattning av de resultat som framförts med våra 

utgångsfrågor som grund: 

Påverkas medlemmarnas motivation till att träna, av gruppen? 

Vilken roll spelar motivation och ledarskap för gruppen? 

Vilken roll spelar normer och roller för gruppdynamiken i den här gruppen? 

I all korthet lockas respondenterna till träning i grupp då de ansåg att det var roligare än att 

träna själv, de blev peppade av varandra och det förenklade vardagslivet. 

I den här gruppen finner vi starka normer om hur du ska vara och bete dig om du ska vara 

med i den här träningsgruppen. Du ska jobba utifrån din egen förmåga, acceptera andra för 

hur de ser ut oavsett kläder och liknande och man ska visa varandra hänsyn och respekt. 

Dessa regler och normer är så pass starka och i gruppens seende positiva att man inte ens ser 

det som att man har normer över huvud taget. De är uppslukade av gruppen då de befinner sig 

i den gruppkultur de själva skapat från grunden. Gemenskapen i denna grupp upplevs ganska 

olika även om majoriteten anser att de har en ganska tajt sammanhållning och kan prata om 

allting. Vad vi anser finns det en gemenskap som är öppen för tillträde, den är inte fast och 

utestängande, men man måste själv ta steget in. Individerna blir på så sätt själva ansvariga för 

hur stor del av den rådande gemenskapen de vill ha och vara en del av. Man får en del av 

kakan genom att alla engagerar sig i alla och hälsar på alla när man kommer in, men för att 

vara en del av den stora gemenskapen så måste man våga och vilja mer. En annan synvinkel 

är att den gemenskap som finns är olika viktig för de olika individerna, en del ser det som så 

mycket mer än ytlig meningslös kontakt och finner denna viktig, medans andra kanske är 

"mätta" på socialiserande och gärna håller det kort då man inte finner anledning till att föra 

det djupare. Sedan när det handlar om en så här pass stor och blandad grupp handlar det 

mycket om personligheter, man ses såpass sällan och det handlar om en till tre timmar per 

vecka vilket ställer en del krav på individerna i sig, om de vill ha något socialiserande ut av 

denna grupp. 

Det här är en grupp som ger utrymme för både individerna och gruppen, du går dit och tränar 

själv men du kan bli en del av en gemenskap. 
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Gruppen känns till stor del som en förutsättning för att dessa medlemmar ska fortsätta med 

den här träningen, då det tydligt framgår och respondenterna själva säger att den egna 

träningen aldrig blir av. De sporras av varandra, men mestadels motiveras de av ledaren. 

Ledaren är en viktig del i den här gruppen och hennes sätt att styra och hjälpa gruppen är det 

som är mittpunkt för grupprocessernas utveckling. I den här gruppen blir individerna själva 

sedda av ledaren och vi tror att det är det som gör att de fortsätter, de får en slags bekräftelse 

som man inte får i egen träning och som är en förutsättning för vissa individer att kunna 

genomföra sin träning. 

Som Donelson R. Forsyth (2009) skulle ha beskrivit det att man i en grupp byter kunskap, har 

roligt, eventuellt skapar produkter, löser problem och utför konst. Men en grupprocess är 

ingen enkel sak och handlar inte om statiskt ledarskap utan är en mellanmänsklig process 

mellan ledare - följare vilket vi tycker denna grupp försöker sträva tillsammans mot. 

9. Reflektion 
Vi är mycket nöjda med vad vi har åstadkommit i och med arbetet med den här uppsatsen. 

Och vi finner att vi har hittat en rad olika intressanta infallsvinklar hur gruppdynamiken kan 

se ut i just en träningsgrupp, som man annars kanske inte tänker så mycket på. En väldigt 

generell bild av träningsgrupper är att man går dit gör sitt och går hem, folk kollar konstigt på 

varandra och man har ingen vidare kontakt med vare sig de andra deltagarna eller ledaren, om 

man nu inte känner någon privat. Det var väldigt intressant att ta del av medlemmarnas egna 

åstikter och höra dem berätta om denna grupp och hur de själva tycker att den fungerar. 

Vi är väl medvetna om och vill poängtera att det här är en studie som är utförd i en specifik 

grupp här i Halmstad och det är inget som fungerar generellt för alla träningsgrupper utan det 

här är något som är gångbart endast på den här gruppen. Men man kan dra slutsatsen att det 

trots allt finns träningsgrupper som är så mycket mer än ytliga och opersonliga. Gemenskap är 

något som förekommer här likväl som i andra grupper och med individer som ser på 

gemenskapen olika, men den finns ändå där. 

Det var väldigt roligt att vi fick den positiva respons som vi faktiskt fick på en gång av 

gruppen, vi fick ihop våra 11 intervjupersoner redan vid första mötet med gruppen, det var 
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inga hinder utan positiva och samarbetsvilliga från första stund. Vi har inte funnit problem i 

någonting som haft med vår respondentgrupp att göra, lätt att fixa tider för möten, 

tillmötesgående, öppna och glada, vilket har underlättat vårt arbete avsevärt. Att ha en 

samarbetande respondentgrupp skapar riktigt bra förutsättningar för att man ska kunna få ett 

bra arbete, med intressant material och det går dessutom smidigare för alla parter. 

Vi var intresserade av att se hur gruppdynamiken med allt vad det innebär tar form i en 

träningsgrupp och det var väldigt intressant att ta del av denna grupp, som ändå är en grupp 

som tänker väldigt mycket på hur de vill att deras grupp ska vara för att alla ska få ut så 

mycket som möjligt av de här tre eller hur många gånger i veckan man nu väljer att gå. Både 

ledare och medlemmar strävar efter att alla ska trivas och jobbar tillsammans för att skapa en 

så bra gruppkänsla som möjligt, givetvis finns det olika individer som tycker och tänker olika, 

men det är ett av de gemensamma mål som de har i den här gruppen. Det var väldigt 

intressant att se hur de har skapat en grupp som är så normstyrd åt det hållet som gruppen 

själva vill att de inte alls upplever att de har några regler och normer, man får vara den man är 

och det är just det som hör till den här gruppens regler. 
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11. Bilaga 

11.1 Intervjuguide 
Bakgrund: 

- Vad heter du? 

-  Hur gammal är du? 

- Kvinna eller man? 

- Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?  

Din träning: 

- Hur länge har du tränat med gymmixpulsen? 

- Har du tränat tidigare någon annanstans? 

- Varför valde du gymmixpulsen? 

- Hur var det att börja i gymmixpulsen? (kände du dig välkommen? Var det lätt att känna 

gemenskap med resten av gruppen?) 

- (Hur ser du på dig själv som träningsperson?) 

- Finns det någon särskild anledning till att du började träna? 

- Vad vill du få ut av din träning (hälsa, sällskap, komma ut, mål......?) 

- Tränar du utöver gymmixpulsen? Vilken slags träning? 

- Föredrar du gemensam träning framför ensam träning? Varför?  

Gruppen: 

- Brukar det vara samma personer med vid träningstillfällena eller kommer det ofta nya?   
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- Reflekterar du över de andra när du tränar ? hur? 

   -Påverkar det dig och din träning? Ge exempel 

-  Upplever du dig iakttagen under träningen ? hur? 

- Känner du att du eller andra i gruppen kan påverka träningsupplägget? I hur stor grad? 

Skulle du vilja kunna påverka mer?  

- Upplever du att ni som grupp har ett gemensamt mål? (exempel) 

Gemenskap 

- Upplever du att ni i denna träningsgrupp har en gememskap? 

       - På vilket sätt visar det sig/inte ? 

- Påverkar det din träning? 

       - Hur? 

- Hur skulle du beskriva gemenskapen ni har i den här träningsgruppen?(exempel!) 

Motivation och påverkan 

- Hur upplever du att gemensam träning påverkar din motivation till att fortsätta träna? (ge 

exempel) 

- Är det viktigt med en ledare/instruktör? (exempel, hur osv) 

- Tycker du det är viktigt att ledaren peppar och uppmuntrar? 

- Ger du själv feedback till andra i gruppen? Varför/varför inte?  

- Känns det någonsin motigt att gå och träna? (När, varför, vad gör du då?) 

- hjälper gemenskapen/gruppen dig att få mer motivation till att gå till träningarna? 

Upplever du någonsin att träningen går dåligt? (När varför, vad gör du då?) 

- Brukar du prata med andra i gruppen? 
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- Hjälper gruppen/gemenskapen dig att prestera bättre, än om du hade (när du) tränat själv? 

Din roll/identitet i gruppen 

- Känner du att du kan vara dig själv när du tränar? 

     -varför/varför inte? 

- Känns det som att du går in i en roll när du tränar? (ge exempel) 

- Finns det saker du försöker undvika att göra under träningen? (exempel) 

- känner du att du måste orka klara övningen för att inte göra bort dig? 

-upplever du att du måste klä dig/ se ut på ett visst sätt för att passa in i gruppen? (exempel – 

hade du kunnat komma dit och träna i tillexempel jeans?) 

-kan du få känslan av att du uppträder när du tränar? (exempel) 

- känner du någon av de andra i gruppen privat? Hur påverkar detta dig isåfall?  

          - skulle du ha uppträtt på ett annat vis om du tränade med främlingar? 

Tävling och rivalitet 

- Upplever du träningen som en tävling gentemot de andra i gruppen?  

    - hur påverkar det dig och din träning? 

- Finns det eller har det funnits konflikter i gruppen? Exempel? 

- Upplever du någon gruppindelning inom träningsgruppen? Exempel? 

Övriga kommentarer 

-  Har du något mer som du skulle vilja komplettera med? 

11.2 Intervjuguide Ledare 
Bakgrund: 
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- Vad heter du? 

-  Hur gammal är du? 

- Kvinna eller man? 

- Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?  

Din träning: 

- Hur länge har du vart ledare för gymmixpulsen? 

- Har du tränat med gymmixpulsen innan du blev ledare? 

- Har du tränat/ vart ledare tidigare någon annanstans?  

- (om tränat i gruppen)Varför valde du gymmixpulsen? Varför valde du att bli ledare i 

gymmixpulsen?  

- Hur var det att börja med gymmixpulsen? (kände du dig välkommen? Var det lätt att känna 

gemenskap med resten av gruppen?) 

- (Hur ser du på dig själv som träningsperson?) 

        - hur ser du på dig själv som träningsledare? 

- Hur är det att vara ledare för gymmixpulsen/ för just den här gruppen? 

- Finns det någon särskild anledning till att du började träna? 

             - finns det någon särskild anledning till att du började leda träningspass 

- Vad vill du få ut av att vara ledare för just en träningsgrupp?  

              - vad känner du att du får ut av det? Får du ut det du vill (/eller mer/mindre)? 

- Tränar du utöver gymmixpulsen? Vilken slags träning? 

- Föredrar du gemensam träning framför ensam träning? Varför?  

- hur upplever du skillnaderna mellan att träna som ledare, träna i grupp och träna ensam? 
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- hur ofta byter du träningsupplägg? (för att undvika tristess och samtidigt undvika 

osäkerheten som kan uppstå om man byter för ofta) 

Gruppen: 

- Brukar det vara samma personer med vid träningstillfällena eller kommer det ofta nya?   

- Anpassar du träningsupplägget eller sättet du agerar om det kommer någon ny gentemot om 

det bara är de som känner till träningsupplägget vid ett visst träningstillfälle? 

- Reflekterar du över de andra när du tränar ? hur? 

   -Påverkar det din träning och din ledarroll? Ge exempel 

-  Hur upplever du att stå i mitten och vara centrum för allas blickar?  

- skulle det vara skillnad att stå framför gruppen? Varför/varför inte 

- Upplever du att de medverkande i gruppen kan påverka träningsupplägget? 

- upplever du att många vill vara med och bestämma hur träningspasset ska se ut? 

-Hur tänker du om grupper? Hur ser du på den här gruppen?  

Gemenskap 

- Upplever du att ni i denna träningsgrupp har en gememskap? 

       - På vilket sätt visar det sig/inte ? 

- Påverkar det din ledarroll/ eller träning? 

       - Hur? 

- Hur skulle du beskriva gemenskapen ni har i den här träningsgruppen?(exempel!) 

- Hur ser du på gemenskap? Strävar du efter att skapa en gemenskap, hur?  

- Gör du något för att deltagarna ska känna sig bekväma i gruppen och med sin träning?  

Motivation och påverkan 
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- Upplever du att gemensam träning påverkar motivationen till att fortsatt träning? (ge 

exempel) 

- Tror du det viktigt med en ledare/instruktör? (exempel, hur osv) 

- Tycker du det är viktigt att ledaren peppar och uppmuntrar? varför ? 

- hur arbetar du som ledare för att motivera gruppen att göra sitt bästa? 

- Ger du själv feedback till andra i gruppen? Varför/varför inte?  

   - Hur tänker du om feedback ? 

- Känns det någonsin motigt att gå till/leda passet? (När, varför, vad gör du då?) 

- hjälper gemenskapen/gruppen dig att få mer motivation till att gå till/leda passen? 

-Upplever du någonsin att träningen/ att leda gruppen går dåligt? (När varför, vad gör du då?) 

- Kan du uppleva att din sinnesstämning speglar sig i gruppen? (Om du till exempel är trött, 

att hela gruppen känns trött?) 

- Brukar du prata med de i gruppen? 

- Tror du att gruppen/gemenskapen ökar prestationerna i gruppen ? 

 

Din roll/identitet i gruppen 

- Känner du att du kan vara dig själv när du tränar/leder den här gruppen? 

     -varför/varför inte? 

- Känns det som att du går in i en roll när du leder passen? (ge exempel) 

- Finns det saker du försöker undvika att göra under passen? (exempel) 

- känner du att du måste orka klara övningen för att inte göra bort dig som ledare? 

      -eller kan du mer känna att du tar den lättare varianten för att visa att man inte måste? 
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-upplever du att du måste klä dig/ se ut på ett visst sätt för att passa in i gruppen? (exempel – 

hade du kunnat komma dit och träna i tillexempel jeans?) 

-kan du få känslan av att du uppträder när du leder träningen? (exempel) 

- känner du någon av de andra i gruppen privat? Hur påverkar detta dig isåfall?  

          - skulle du ha uppträtt på ett annat vis om du tränade med främlingar? 

Tävling och rivalitet 

- Vi har märkt att du ofta säger att man bara ska tävla med sig själv, upplever du att träning 

ofta leder till en tävling gentemot andra? Allmänt/ i denna gruppen? 

    - hur påverkar det dig och din ledarroll? 

- Finns det eller har det funnits konflikter i gruppen? Exempel? 

- Upplever du någon gruppindelning inom träningsgruppen? Exempel? 

Övriga kommentarer 

-  Har du något mer som du skulle vilja komplettera med? 

 

 

 


