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Abstrakt 
 
Träningsresor expanderar runt om i Sverige och i världen. I alla träningsresor finns 
det ledare som är en bidragande faktor för hur en grupp samspelar med varandra. 
Syftet med den här studien var att undersöka ledarskapet hos två olika 
träningsinstruktörer samt se hur de påverkar deltagarnas engagemang under en 
träningsresa. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer och 
deltagande observationer. Intervjudata sammanställdes och bearbetades med en 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ledarna har en betydande 
roll för gruppen och att det är viktigt att situationsanpassa sitt ledarskap. 
Ledarskapet är också en process där båda ledarna har och fortsätter att utvecklas. 
Resultat visar också att en driven ledare med ett situationsanpassat ledarskap 
tillsammans med en grupp likasinnade människor upplever starkt engagemang, 
samhörighet och en “vi-känsla”. 
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Inledning 
 

Intresset för olika träningsresor ökar ständig och utbudet har nu breddats till mer än bara 

aerobic och vattengympa (Bordier, 2016). Resenärer kan välja mellan löparresor, 

yogaresor, gruppträning med mera. Det finns även resor som är specialanpassade inför 

olika slags lopp och tävlingar. Dagens resenärer vill ha ut mer av sin semestervecka, 

bland annat genom träningsaktiviteter men samtidigt komma hem utvilad med nya 

upplevelser i bagaget. Att byta ut solstolen och cocktailen mot en mer aktiv semester 

verkar numera vara det som många svenskar efterfrågar (ibid.). I alla träningsresor finns 

det ledare som forskning menar är en bidragande faktor för hur en grupp samspelar med 

varandra (Christensen, Schmidt, Budtz-Jorgensen & Avlund, 2006). Det finns olika 

ledarskapsstilar men det har visat sig att den ledare som kan situationsanpassa sitt 

ledarskap fungerar bättre med de flesta typer av deltagare och grupper (Steinberg, 

2008). Ledaren bör vara flexibel och kunna uppmuntra, lyfta samt skapa förtroende till 

sin grupp. Individerna i en grupp behöver olika typ av hjälp och stöttning, därför är det 

viktigt att anpassa ledarskapet efter individens eller gruppens behov (ibid.). Trots att 

ledaren är en bidragande faktor så lever ändå ledaren och gruppen i symbios med 

varandra, de båda måste kunna ge och ta energi för att gruppen ska fungera så bra som 

möjligt. En ledare bör använda både sin röst och sitt kroppsspråk för att förmedla 

budskap på ett tydligt och bra sätt (Nilsson & Waldemarson, 2007). För att nå fram med 

det valda budskapet bör ledaren justera röstens tonfall, styrka och tempo beroende på 

vilken respons hen önskar från deltagarna och gruppen (ibid.). Kroppsspråket hjälper till 

att öka ordens verbala betydelse, man brukar säga att ögonen är själens spegel eftersom 

man kan läsa av vad personen känner eller menar (ibid.). I den här undersökningen har 

vi genomfört deltagande observationer samt intervjuer med två träningsinstruktörer. 

Detta för att se hur instruktörerna tänker kring sitt ledarskap och hur ledarskapet 

påverkar deltagarnas engagemang under en träningsresa. Vi är själva intresserade av att 

jobba som ledare på hälso- och träningsresor i framtiden. Undersökningen kan därför 

hjälpa oss, och andra som vill jobba som ledare i hälsobranschen, att reflektera och 

utveckla sig kring sitt eget ledarskap.  
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Bakgrund 
 

I det här avsnittet kommer vi att presentera forskning om träningsinstruktörer, 

ledarskap, kommunikation mellan ledare och grupp och hur man använder kroppen för 

att uttrycka sig verbalt och icke verbalt. Vi kommer även presentera vad gruppdynamik 

är samt hur ledarskapsutvecklingen kan se ut. 

 

Ledarskap 
 

Ledarskap är ett begrepp som kan vara svårt att definiera då olika slag av ledarskap 

passar för olika sammanhang och skeden. I den här studien fokuserar ledarskapet på 

träningsinstruktörer. Northouse (2001) beskriver ledarskap som en process där ledaren 

påverkar en grupp individer för att uppnå ett gemensamt mål. Ledarskap kan också ses 

som en relation, det är inte bara ledaren som påverkar gruppen utan gruppen påverkar 

även ledaren (Christensen et.al, 2006). Ett bra ledarskap bygger på en positiv relation 

mellan ledare och grupp där gruppen bör acceptera och tycka om sin ledare. För att nå 

framgång i sitt ledarskap är det viktigt att skapa engagemang och motivation hos sina 

deltagare (ibid.). Ledarskap är en process och inte en egenskap hos en person, ledaren 

kan hela tiden utvecklas och bli bättre (Vroom och Jaso, 2006).  

 

En bra ledare  
 

Det som kännetecknar en bra ledare är att hen kan vara sig själv och inte vara beroende 

av de människor som finns runt omkring (Granér, 1994). En ledare får inte vara för 

insnöad på sin planering, utan måste kunna anpassa sig till andra i den grupp hen leder 

men samtidigt bevara en stabil självständighet. En ledare bör också ha en god 

självkännedom. Med det menas att ledaren ska vara medveten om sin egen förmåga, 

både de positiva och de negativa sidorna. Den som själv tycker att man är alltigenom 

god känner inte sig själv och kan därför inte vara medveten om när ens sämre sidor 

kommer fram (ibid.). Forskning menar att en ledare ska ha god potential att hjälpa till 

och bygga en stabil grund hos både individerna och gruppen inför gemensamma 

uppdrag och utmaningar (Lambertz-Berndt & Blight, 2016). Precis som Granér (1994) 

så styrker även forskningen att en aktiv ledare bör vara trygg i sig själv samt ha god 

samarbetsvilja och se till gruppens bästa då de personliga och individuella egenskaperna 
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hos en ledare påverkar gruppens resultat (Lambertz-Berndt & Blight, 2016). Viktiga 

egenskaper hos både ledaren och gruppen är att dela idéer och värdera andras perspektiv 

(ibid.). En studie av Chia, Pyun och Kwon (2015) visar också att en ledare bör dela 

idéer och kunna samarbeta med gruppen. Studien genomfördes på en idrottshögskola 

och syftet var att undersöka vilka ledarskapsbeteenden studenter föredrog och upplevde 

som positiva. Ledarskapet och beteendet hos tränarna påverkar studenterna psykiskt, 

fysiskt och känslomässigt. Ledarskapet hos tränarna är därmed en viktig faktor för 

framgång eller misslyckande hos idrottarna. Det är viktigt att en ledare samarbetar med 

sina idrottare för att få en bättre förståelse för deras preferenser och behov, att 

skräddarsy sin ledarstil leder till en förbättrad tillfredsställelse hos idrottarna. Att skapa 

en bra relation och visa vård och omsorg visar sig också ha positiva effekter för 

idrottarna och kan gynna dem i deras prestationer (ibid.). Steinberg (2008) menar att 

ledaren alltid ska vara flexibel och anpassa sitt ledarskap, ledaren ska uppmuntra och 

lyfta samt skapa förtroende till sin grupp. Individerna i en grupp behöver olika typ av 

hjälp och stöttning. Ledaren behöver se och höra alla individerna för att gruppen skall 

fungera så bra som möjligt (Bakka, Fivesdal & Lindkvist, 1993).  

 

Makt 
 

När människor arbetar tillsammans uppstår det ett ledar- och följarskap (Granér, 1994). 

Det finns grupper som säger att de inte har någon ledare, men generellt sett så gömmer 

det sig ett dolt ledarskap i alla grupper. Ledarrollen kan dock vara mer eller mindre 

uttalad, ledaren kan i vissa grupper vara mer framträdande än i andra. Många människor 

drar paralleller mellan ledare och makthavare. Makt handlar om att få sin vilja igenom, 

dock kan ledaren välja hur makten ska användas. Makten kan antingen användas efter 

vad ledaren tycker blir bäst eller efter gruppens bästa. En grupp människor brukar 

acceptera att ledaren har makt men i de flesta grupper bildas även informella ledare som 

uppfattas ha lika mycket makt som själva ledaren. I en grupp skiljer sig deltagarna åt 

när det gäller erfarenheter, sociala roller och förmåga att uttrycka sina åsikter, 

fördelningen av makt blir då varierande. Spridningen kan se annorlunda ut i olika 

grupper, allt från en stark ledare som bestämmer till att makten varierar mellan olika 

deltagare beroende på vad som är bäst för situationen. För en ledare är det en 

förutsättning om man tycker om att ha makt, annars blir man ingen ledare, eller man blir 

en dålig ledare. Granér (1994) beskriver vidare två olika sätt att gilla makt, det ena sättet 
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är att se makten som ett redskap där ledaren kan förverkliga sina drömmar och mål och 

sedan utvecklas och möta nya utmaningar. Makt kan också vara ett sätt att kompensera 

sitt dåliga självförtroende på, att utöva makt blir då ett sätt att få bekräftelse på sig själv 

(ibid.).  

 

 

Kommunikation mellan ledare och grupp  
 

Kommunikation är kärnan för att en grupp ska fungera (Nilsson & Waldemarson, 

2007). En gruppträningsinstruktör använder sig till stor del av sin röst och sitt 

kroppsspråk för att leda och instruera en grupp. Rösten är instruktörens främsta verktyg 

när hen ska leda eftersom hen kan uttrycka sig verbalt på olika sätt. Genom rösten 

förstår individer andra människors känslor, ståndpunkter och avsikter. Ledaren kan 

genom sin röst använda olika tonfall, röststyrkor och tempon beroende på vilken 

respons som önskas åstadkommas eller hur budskapet ska förmedlas till gruppen (ibid.). 

Förutom rösten så kommunicerar vi människor med kroppsspråket och det 

är den medvetna, omedvetna eller ordlösa kommunikationen som uppstår mellan 

människor och står för ungefär hälften av allt det vi kommunicerar (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Kroppsspråk kan uttryckas på olika sätt såsom hållning, 

ögonkontakt och gester. Gester är en stor del av kroppsspråket som syftar till att öka 

ordens verbala betydelse (ibid.). Granér (1994) menar att kroppsspråket och hållningen 

är viktig för att markera relationen till andra. De personer som visar sig självsäkra lutar 

sig ofta bakåt och brer ut sig medan de som är osäkra eller rädda kryper ihop och böjer 

in både huvudet och ryggen för att skydda sig. Den engagerade sträcker sig framåt för 

att visa sig intresserad och för att se och höra bättre. Ansiktsuttryck som minspel och 

ögonrörelser är viktiga källor för känslomässiga budskap. När människor försöker dölja 

vad de känner använder de sig av ett neutralt ansiktsuttryck, det uttrycket kan också 

förmedla att man är oberörd eller oengagerad. Undviker någon att möta ens blick kan 

det tolkas som att personen är ointresserad, osäker eller att hen inte vill visa vad hen 

känner (ibid.). Kommunikation sker även när vi inte vet om det, det kan alltså vara både 

omedvetet- och oavsiktligt (Nilsson & Waldemarson, 2007). Omedvetna budskap är 

sådant som mottagaren uppfattar men som sändaren inte är medveten om, det kan till 

exempel vara en ansträngd röst eller ryckningar i ansiktet. Oavsiktliga budskap är 

sådant som följer med budskapet utan att det var meningen, till exempel genom en 
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felsägning eller ett sluddrande tal. Oavsiktligt budskap kan också vara om man är 

generad och rodnar (ibid.)  

Kommunikation är alltså något självklart för oss människor, vi skickar 

ständigt ut olika signaler i form av känslor, upplevelser och handlingar till varandra 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Innan man ska sända ett budskap kan ledaren behöva 

göra några förberedelser för att innebörden ska nå fram och tas emot av mottagarna på 

bästa sätt. Som ledare är det viktigt att tänka på att anpassa vad som ska sägas och hur 

det ska förmedlas till målgruppen. Det är bra att vara medveten om att vi pratar på olika 

sätt till olika personer, relationen och den sociala situationen styr ordval och innebörd. 

Som ledare bör man också anpassa det man ska säga efter kunskap, förväntningar och 

värderingar som tros finnas hos mottagarna (ibid.).  

 

 
Gruppdynamik och sammanhållning  
 

Människor har genom alla tider sökt sig till grupperingar för att uppnå gemensamma 

mål och få större slagkraft än som ensam individ (Bakka, Fivesdal & Lindkvist, 1993). 

Gruppdynamik är ett brett område som innebär både omedvetna och medvetna 

processer (Folkhälsan, 2016). En grupp innefattar tre eller flera individer som kommit i 

kontakt med varandra av någon anledning.  

I en grupp kan det växa fram olika beteendemönster där vissa tar för sig 

mer medan andra håller en lägre profil. För att en grupp ska uppnå så bra gruppdynamik 

som möjligt bör deltagarna lära känna varandra och känna att de är accepterade i 

gruppen (Granér, 1994). Det är också viktigt att ledaren skapar trygghet i en grupp, 

därför är det betydelsefullt för gruppen att ge ett bra första intryck och det kan ledaren 

göra till exempel genom att skapa en välkomnande atmosfär när en grupp ska träffas för 

första gången. För att skapa gruppdynamik kan ledaren bland annat göra olika övningar 

där deltagarna under lekfulla former lär känna varandra. En välfungerande grupp leder 

till kreativitet och gruppdynamiken gör att individerna känner sig engagerade och vill 

jobba hårt tillsammans mot gemensamma mål. Det är lättare för individerna att tänka 

och agera självständigt men samtidigt ha förståelse för andra både i och utanför 

gruppen. I en bra grupp lyfter man upp varandra och utnyttjar alla individers resurser 

såsom kunskap och erfarenhet (ibid.).  
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Forskning visar att en motiverande miljö är en viktig variabel inom 

sammanhållningen i en grupp och att gruppsammanhållningen till största del påverkas 

av hur kunniga ledarna är (Eys, Jewitt, Evans, Wolf, Bruner & Loughead, 2013). En 

annan studie menar istället att socialt stöd i ett träningspass är kopplat till 

gruppsammanhållning och att gruppen präglas av ett ömsesidigt stöd till varandra som i 

sin tur utvecklar individens tilltro till sin egen förmåga (Christensen et.al, 2006). 

Bildandet av gruppsammanhållningen påverkas av den sociala sammansättningen av 

gruppen, hur ledaren undervisar samt genom den gemensamma aktiviteten som de utför 

(ibid.) Ledare som eftersträvar sammanhållning jobbar med att få gruppen att interagera 

med varandra (Ohlson 2011). När Ohlson (2011) pratar om sammanhållning kopplar 

hon det till vi-känsla. Att skapa vi-känsla kan man göra på flera olika sätt, dels genom 

yttre attribut som att dela ut likadana tröjor, jackor eller armband. Ett annat bra sätt att 

framhäva den känslan är att avsluta ett pass med en övning eller aktivitet som alla 

behärskar. Känslan av att ha lyckats med något gemensamt stärker gruppens vi-känsla 

(ibid.).  

 

 

Ledarskapsutveckling i olika steg  
 
Att vara ledare och leda en grupp kan jämföras med att vara lärare. Att bli den ledare 

eller lärare man vill vara kan ta tid och kan kanske till en början vara skrämmande då 

det finns en osäkerhet hos sig själv (Kugel, 1993). Allteftersom ökar både kunnandet 

och självsäkerheten och ledarskapet kan därmed utvecklas. Kugel (1993) beskriver hur 

en lärare utvecklas i olika steg. I sin redogörelse har han utgått från sin egen karriär, 

kollegors karriär, samtal med professorer och studenter samt ett antal observationer. 

Han poängterar att hans teori inte beskriver det enda sättet hur en utveckling sker men 

han säger att det kan vara ett vanligt sätt. Det är dessutom många inom yrket som har 

känt igen sin egen och andras utveckling i den här strukturen. 

I det första steget ligger störst fokus på en själv. Många känner sig nervösa 

och det finns en osäkerhet om hur man ska fylla tiden med väsentligt innehåll. Den 

största frågan är hur man ska överleva och man kan känna sig otillräcklig. Den känslan 

avtar så småningom och det börjar efter ett tag kännas mer och mer naturligt att vara 

lärare. I det andra steget har fokus flyttats från sig själv till ämnet. Här byggs det upp en 

bred kunskap och läraren ser saker med andra ögon. Det kan vara svårt att sortera ut det 

viktigaste och det finns mycket som läraren har att säga eller visa så tiden räcker inte 
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riktigt till. I detta steg är det lätt att studenterna tappar intresset och inte förstår eller 

hänger med i tankegångarna. Lärarens tilltro till sig själv har däremot ökat markant och 

till slut inser hen att det kanske är något hos mottagarna som man behöver tänka på.  

I det tredje steget börjar läraren tänka på studenterna och förstår att de är 

olika individer som lär sig på olika sätt, vilket måste finnas med i planeringen. Läraren 

blandar teori och praktik i utbildningen och varvar mellan svåra och enkla förklaringar 

och exempel. Det kräver mer tid av läraren men det bidrar också till att studenterna lär 

sig mer och när dem inte lär sig försöker läraren ta reda på varför och försöker hitta en 

lösning på problemet. Studenterna lär sig mycket fakta men kan ibland ha svårt att sätta 

in det i ett sammanhang och klarar inte att lösa uppgifter utanför ramarna. Läraren 

börjar då tänka på studenterna som aktiva och vi är inne på fjärde steget. Läraren öppnar 

upp för studenterna och vill få dem mer aktiv i sitt eget lärande. Det handlar inte om att 

kontrollera vad de lärt sig utan nu ställs frågor för att studenterna själva ska reflektera 

över vad de lärt sig och hur de kan använda sig av det. Läraren har upptäckt att genom 

att ställa bra frågor, berätta lite men inte allt, ge feedback och lagom stora utmaningar så 

främjas lärandet. Steg fem handlar om studenten som självständig där de får ta mer 

ansvar och undervisa och lära varandra. Det krävs tålamod och en stor ämneskännedom 

hos studenterna. Det är en stor vinst om studenterna lyckas lära sig att lära då de kan ha 

nytta av det i andra sammanhang i livet (ibid.).  

    Efter viss erfarenhet har lärare utvecklat kompetens att hantera relationerna mellan 

sig själv, ämnet och studenterna. Det kan enligt Kugel (1993) ses som steg 6 som 

handlar just om att anpassa sig efter situationen och få de olika faserna att harmonisera 

bättre med varandra. Läraren känner en större frihet att välja vilken del som hen vill 

fokusera på och har lättare att finjustera varje aspekt i utbildningen (ibid.).  

 

 

Problemformulering 
 

I alla grupper finns det alltid någon form av ledare som styr mer eller mindre (Granér, 

1994). Grupper och individer behöver en ledare för att komma framåt och utvecklas 

(ibid.). Tidigare forskning visar att en ledare måste kunna anpassa sig efter gruppen, 

vara självsäker och kunna fatta beslut. Trots att ledaren har en stor roll i gruppen så 

påverkar även deltagarna hur gruppen fungerar, gruppen måste kunna ge och ta för att 

gruppdynamiken ska bli så bra som möjligt (Christensen et.al,). Med hänsyn till det 
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anser vi att ledarna behöver bli mer medvetna om sitt eget ledarskap och hur de 

påverkar individer och grupper. Det är viktigt för att fler människor ska bli mer 

engagerade och känna samhörighet i en grupp. Vi vill genom denna undersökning ta 

reda på hur instuktörernas ledarskap fungerar i en verksamhet och hur de påverkar 

gruppens sammanhållning och engagemang. Det är också intressant att se hur ledarnas 

tidigare erfarenheter har påverkat deras ledarskap.  

 

  

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är att undersöka ledarskapet hos två olika träningsinstruktörer samt se hur de 

påverkar deltagarnas engagemang under en träningsresa.   

 

Frågeställningar     

•Hur tänker instruktörerna kring sitt eget ledarskap? 

•Hur tror instruktörerna att ledarskapet har påverkats av tidigare erfarenheter? 

•Hur påverkas deltagarna och gruppen av instruktörernas ledarskap? 

 

 

Metod 
 
I det här avsnittet presenteras vilket metodval vi gjort för att uppnå studiens syfte, vilket 

urvalet var, hur vi har gått tillväga samt vilken databearbetning och analysmetod vi 

använt. Vi skriver också om reliabilitet och validitet samt om de etiska övervägningar vi 

gjort.  

 

Datainsamlingsmetod  
 

För att samla in material till studien valde vi en kvalitativ metod då vi ville få en 

fördjupad förståelse för hur ledarskapet hos träningsinstruktörer kan se ut samt se hur de 

påverkar deltagarna under en träningsresa (Bryman, 2011). Då vi var tidsbegränsade att 

genomföra studien så hade vi inte möjlighet att intervjua både deltagarna och ledarna på 

resan. Vi valde därför att intervjua de två ledarna som hade flest pass under resan men 

genomförde även deltagande observationer för att se hur ledarskapet och 
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gruppdynamiken påverkas i olika situationer. Genom deltagande observationer kunde vi 

få ett bra tillfälle att söka och samla data live då aktiviteten är i sin naturliga form 

(Cohen et.al 2007). Under deltagande observationer har man möjlighet att komma 

deltagarna nära och dessutom jämföra det som sägs i vad man ser i olika situationer 

(Fangen, 2005). Forskaren kan också få tillgång till sådan information som kanske inte 

hade kommit fram i en intervju då situationen är mer konstruerad (ibid.).  

    För att få fördjupad förståelse för instruktörernas ledarskap genomförde vi kvalitativa 

intervjuer med semistrukturerad form. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att de är 

relativt ostrukturerade och öppna för improvisation (Bryman, 2011). Intervjun kan med 

fördel röra sig i olika riktningar beroende på vad intervjupersonen upplever vara 

relevant och viktigt. I semistrukturerade intervjuer utgår man från en intervjuguide med 

olika teman eller frågor. Ordningen på frågorna behöver inte ställas i den ordningen de 

är utformade utan forskaren lämnar stort utrymme till intervjupersonen att utforma sina 

svar och det kan därför komma upp följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden 

(ibid.). Genom intervjuerna kunde vi få en inblick i informantens känslor, tankar och 

erfarenheter kring sitt ledarskap vilket var precis vad vi eftersträvade (Dalen, 2008).  

 
 
 
Urval 
 
Kriterierna för att delta i studien var att de personer som intervjuades skulle jobba som 

instruktörer på en träningsresa samt ha flera olika typer av pass under resans gång. Vi 

gjorde ett målinriktat urval, vilket innebär att man gör ett val som är relevant för 

forskningsfrågan (Bryman, 2011). Vi letade upp flera olika aktörer som anordnade 

träningsresor och kontaktade dem via mail. Två aktörer svarade att de var intresserade. 

Vi valde aktör och resa utifrån utbudet av träningspass samt vilket datum resan avgick. 

Det togs ingen hänsyn till kön, ålder, arbetslivserfarenhet eller utbildning. När vi hade 

fått tillgång till schemat för veckan så valde vi ut vilka pass vi skulle observera och såg 

då till att välja varierat och ungefär lika många pass per instruktör, totalt blev det 10 

pass.  

 

 

Beskrivning av instruktörerna 
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Nedan följer en kort beskrivning av informanterna som i den här uppsatsen har getts 

kodnamnen ”Kim” och ”Robin”.  

 

Kim 

Kim är egenföretagare och huvudledare på resan. Hen har mycket erfarenhet att leda 

olika typer av klasser och har tidigare varit aktiv som gymnast och ledare inom en 

gymnastikförening. Hen började sin karriär som aerobicsinstruktör och har jobbat som 

instruktör och ledare i hälsobranschen i över 30 år.  

 

Robin 

Robin är egenföretagare och har jobbat inom träning och hälsobranschen i ca 10 år. Hen 

började sin karriär som danslärare och driver nu sin egen dansstudio sedan tre år 

tillbaka. Robin har även gått olika kurser och samlat på sig erfarenhet inom instruktör 

yrket.  

 

 

Tillvägagångssätt 
 
Vi hade valt ut 10 pass som vi skulle observera och utformade sedan en 

observationsmall som bestod av ledarna och gruppen. Mallen innefattade vad och hur 

ledaren gör och säger samt vilka gester och kroppsspråk hen använder. Vi observerade 

hur engagerade och samspelta gruppmedlemmarna var. För att inte glömma 

observationerna satte vi oss så fort som möjligt efter varje pass och skrev ner vad vi 

hade observerat utifrån vår observationsmall. Varje kväll gick vi igenom 

observationsmallen igen för att fylla på med observationer vi gjort utanför 

träningspassen för att få så klar bild av träningsresan som möjligt. Vi försökte placera 

oss längst bak på olika ställen under passen så att vi skulle ha uppsikt över gruppen. 

Yoga var ett pass som vi observerade två gånger och upplevde att det inte gav så mycket 

att observera på det andra passet då det var väldigt lika, instruktören uppträdde på 

samma sätt och så även med deltagarna. Under hela resan var vi uppmärksamma på hur 

och vad deltagarna uttryckte sig om. Vi skrev ofta ner olika kommentarer vi hade hört 

på till exempel frukosten, middagen, innan och efter olika träningspass. När vi skrev ner 

våra anteckningar så skrev vi dem utan värderingar och försökte ge så tydligt bild som 

möjligt om hur situationen såg ut (Fangen, 2005). När man utför deltagande observation 
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är det viktigt att hela tiden vara beredd med papper och penna så man snabbt kan skriva 

ner sina anteckningar direkt efter en observation (ibid.).  

 

 

Databearbetning och analysmetod 
 

Metoden som vi använde oss av vid analysarbetet kallas kvalitativ innehållsanalys, 

vilket innebär att man gör ett sökande efter bakomliggande teman i texten (Bryman, 

2011). Hur man går tillväga för att hitta dessa teman kan skilja sig åt men ofta kommer 

de fram genom korta citat och utvalda ord och meningar från texten (ibid.). Vi utgick 

från en lathund av Hedin (1996) då vi analyserade våra intervjuer och observationer och 

kommer här nedan förklara i detalj hur vi gick tillväga.  

Analysen började med transkribering av intervjuerna, en av oss skötte 

ljudinspelningen genom att trycka på “play & pause’’ medan den andra personen skrev 

ner på datorn vad som sades. Ett gemensamt beslut var att redan under transkriberingen 

sålla bort sådan information som vi upplevde inte var relevant för vårt ämne. Vi skrev 

istället tidpunkt i ljudinspelningen och endast små kommentarer om vad informanten 

talade om, så att vi enkelt skulle kunna gå tillbaka om vi vill lyssna på det igen. Båda 

intervjuerna skrevs på papper för att därefter påbörja tematisering och kodning. Vi läste 

igenom intervjuerna och hittade nyckelord som skrevs ner i marginalen. Nyckelord är 

ord eller fraser som beskriver vad intervjupersonen pratar om. Efter genomgången av 

båda intervjuerna så läste vi igenom dem igen och kontrollerade de nyckelord vi skrivit 

samt markerade de citat som kändes relevant. Vi skrev sedan upp alla nyckelord på ett 

nytt papper, de var; hitta nivån, anpassa, flexibel, ledare är viktigare än passet, 

förståelse, ser alla, förändringsprocess, utveckling, förberedelser, kroppsspråk, 

ledarskapsstil, coaching, grupper, gruppdynamik och kunskap. Sedan fortsatte vi med 

att leta gemensamma teman utifrån de nyckelord som identifierats från båda 

intervjuerna. Vi skrev ner teman och placerade nyckelorden och de citat som framkom 

under relevant tema. Temana utformades utifrån nyckelorden samt de frågeställningar vi 

hade. Observationerna analyserades på samma sätt som intervjuerna och det resulterade 

i liknande nyckelord.  
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Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet och validitet är två kriterier som är viktiga inom kvantitativ forskning för att 

säkerställa kvalitén men kan däremot vara svårare att tillämpa i den kvalitativa 

forskningen. Reliabilitet står för tillförlitligheten hos en mätning och ställer ofta frågan 

om ett resultat kan reproduceras vid ett annat tillfälle och av andra forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det kan vara komplext i kvalitativa undersökningar då det ofta 

handlar om tolkningar, både från forskarens sida men också från deltagarnas sida. Det är 

svårt att säkerställa att en intervjuperson skulle uppfatta frågorna i en intervju på samma 

sätt om de är ställda av två olika personer eller att intervjupersonen skulle svara exakt 

samma sak vid ett annat tillfälle (ibid.). Det är inte ens säkert att samma frågor kommer 

ställas eftersom man utgår från en intervjuguide och det är intervjupersoner som styr 

vart intervjun är på väg (Bryman, 2011). Det skulle också vara svårt att upprepa de 

observationer vi gjort då de personer som ingår i gruppen som observeras inte skulle 

vara de samma om undersökningen skulle upprepas. Det går heller inte att säkerställa att 

en annan forskare skulle tolka observationerna på liknande sätt som vi gjort (ibid.).  

    Validitet står för giltighet, alltså att man mäter det som är avsett att mäta. 

Enligt Bryman (2011) så kan en del av validiteten vara en styrka i kvalitativa studier, 

speciellt i etnografiska, då man är närvarande och delaktiga i en grupp och kan på så vis 

säkerställa att det man observerar och tolkar överensstämmer med så som det faktiskt 

var. Vi ställde därför en del frågor till deltagarna för att säkerställa att våra 

observationer var rätt tolkade. En annan del av validiteten som Bryman (2011) skriver 

om handlar om generalisering till andra sociala miljöer och situationer. Då detta är en 

väldigt liten studie med ett begränsat antal informanter så är det svårt att generalisera till 

andra sociala miljöer.  

 

 

Forskningsetiska överväganden     
  

I studien strävade vi efter att uppfylla de fyra grundläggande kraven inom forskning. De 

grundläggande forskningskraven kan förtydligats i fyra allmänna huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfyllde vi då vi berättade för ledarna 

och deltagarna vilka vi var och vad vi gjorde på resan. Inför intervjuerna tilldelade vi 

mer specifik information om studien genom vårt missiv. Samtyckeskravet innebär att 
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deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan i studien och att denne när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet var det kravet vi inte 

uppfyllde till fullo. Deltagarna på träningsresan hade egentligen inte en valmöjlighet att 

bestämma om de ville delta i studien eller inte då vi redan var på plats när vi berättade 

om studien och började med våra observationer. Ledarna tog däremot del av 

samtyckeskravet innan vi åkte iväg på resan då vi fick godkännande att följa med för att 

både intervjua och observera under resan. Konfidentialitetskravet är en fråga om 

offentlighet och sekretess och innebär att allt material inklusive personuppgifter skall 

förvaras oåtkomligt för utomstående part. Vi informerade om att det är endast vi och vår 

handledare som kommer ha tillgång till materialet. Konfidentialitetskravet innebär 

också anonymitet för informanten, vi har därför valt att inte berätta vilken researrangör 

eller i vilket land vi genomförde vår studie och vi har gett våra informanter fiktiva och 

könsneutrala namn för att skydda deras identitet samt för att det inte har någon 

betydelse för studien om det är män eller kvinnor som medverkar. Vi var dessutom 

noggranna med att inte lämna anteckningar framme så att andra kunde se dem. 

Nyttjandekravet innebär att studiens material inte får användas till något annat än 

studiens ändamål, uppgifter får alltså inte doneras eller lånas ut för annat syfte, vilket 

det heller inte gjort utan uppgifterna används endast till denna studie (ibid.).  

 

Resultat                         
 

Här nedan presenteras och analyseras resultatet från intervjuerna och observationerna. 

Vi har jämfört de två olika instruktörerna för att se likheter och skillnader. Vi har valt 

att först presentera resultatet från intervjuerna och sedan resultatet från observationerna 

för att göra det enkelt för läsaren att följa med i texten.  

 

 
Intervjuer  
 

I kommande del presenteras resultatet utefter de olika teman som identifieras i 

innehållsanalysen; Tankar om ledarskap, ledarskapsutveckling samt grupper och 

gruppdynamik.  

 

Tankar om ledarskap 
 



 

14 
 

Kims viktigaste lärdom som ledare är att hitta nivån på gruppen och de individer hen 

leder och sedan bygga vidare därifrån. Hen sade flera gånger att ledaren måste kunna 

anpassa sig och vara på samma nivå som deltagarna för att de ska vara mottagliga och 

öppna för att lära sig nya saker. Kim tycker också att ledaren spelar större roll för 

gruppen än själva uppläggen på passen. 

 

För mig som ledare är inte rörelserna viktiga överhuvudtaget, jag skulle kunna 

köra vilka rörelser som helst så länge de är bra för gruppen, rätt nivå, synkade 

till musiken och säkra ur träningssynpunkt men rörelsen har aldrig varit viktig. 

Det är inte den som kunden kommer ihåg utan hen kommer bara ihåg om hon 

eller han klarade av övningen eller inte - Kim  

 

Robin tycker istället att passets upplägg är lika viktigt som ledaren, “jag tror att det är 

50% ledaren och 50% programmet’’. Hen beskriver att sin ledarskapsstil varierar 

beroende på vilket pass hen håller i och att hen hela tiden strävar efter att vara så 

flexibel som möjligt. Hen säger “man inte kan komma in som en robot och bara så här 

ska vi göra” utan man måste kunna anpassa sig och justera passet utifrån deltagarna. Det 

är viktigt att lära sig att förenkla, skala av, ta bort och improvisera. 

    

 Om jag ska undervisa i ett yogapass så vill jag lyckas få mina deltagare att 

varva ner, tänka att de duger som de är, att de är här och nu och att de inte ska 

tävla med sig själva, hitta lite mindfulness och vara i nuet - Robin 

 

Robin fortsätter sedan att berätta när hen håller i till exempel ett tabata-pass, då 

accepterar hen inte alls att deltagarna är nöjda med var de befinner sig här och nu, utan 

då vill hen peppa och få deltagarna att springa snabbare, hoppa högre och vara bättre. 

Robin värdesätter också kunskap och säger att kunskap bidrar till trovärdighet och 

trygghet hos deltagarna.   

 

Ledarskapsutveckling 
 

Ledarskapet hos båda instruktörerna har varit och är en process. På frågan om 

ledarskapet har förändrats med tiden svarade Kim “förr var det mer en show, man gick 

in och körde sitt race och deltagarna fick hänga med så gott de kunde’’. Med åren har 
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hen märkt att det inte fungerat så bra, Kims ledarskap har formats och utvecklats efter 

varje erfarenhet. Robin berättade att hen hela tiden jobbar med sitt ledarskap, att 

anpassa sig och vara flexibel är två egenskaper som hen tycker är viktiga hos en ledare 

och det är just det som hen jobbar mest med just nu. Hen tycker att förberedelser innan 

ett pass är väldigt viktigt och blir stressad och osäker om hen inte är tillräckligt 

förberedd. Robin fortsätter att berätta om ett stressat tillfälle under ett pass som hen 

själv tycker är ett bra exempel på hur hen vill undvika att hantera en situation. Det var 

när ledarna höll i ett danspass tillsammans och Robin hann inte köra sin “del’’ eftersom 

passet nästan var slut. Den andra ledaren sa att vi skulle köra en låt till, Robin berättar 

att hen kände sig ställd av situationen men valde ändå att köra på. Det fanns dock ingen 

möjlighet för genomgång om vilka steg som skulle komma utan gruppen fick bara 

hänga på och göra så gott de kunde. Deltagarna hade svårt att hinna med och det var nya 

snabba rörelser hela tiden, Robin berättade att hen tyckte deltagarna såg riktigt 

omruskad ut då passet avslutades tvärt. I efterhand insåg Robin att trots stress och 

tidsbegränsning skulle hen ha hanterat situationen annorlunda och känt av vad gruppen 

hade behövt just i den stunden. Hen säger dock “för fyra år sedan skulle jag ha freakat 

ur’’ med det menar Robin att hen redan har kommit en bit i sin utveckling. Hen berättar 

också att hen lär sig hela tiden mer om själv och försöker hitta strategier för att hantera 

olika situationer.  

 

Grupper och gruppdynamik  
 

Kim har erfarenhet av att jobba med många olika typer av grupper, till exempel 

viktnedgång, fitness och motionärer. Hen vet av tidigare erfarenheter att dessa grupper 

inte går att kombinera då syftet och målet med träningen skiljer sig för mycket “Det blir 

problem med gruppdynamiken, har man för olika personer i samma grupp så funkar det 

inte… de sätter sig vid olika bord och pratar om varandra...”. Kim har sedan dess delat 

upp sina träningsresor för olika målgrupper för att det ska fungera bättre för alla. Hen 

berättar att gruppdynamiken kan variera väldigt mycket i olika grupper och 

formateringar, i vissa grupper får man som ledare tillbaka energi medan andra grupper 

endast förväntar sig att ledarna ska leverera. De sistnämnda tar på krafterna och det 

finns till slut inte mycket energi kvar att ge, ibland kan det räcka med att en person har 

en negativ inställning för att det ska dra ner stämningen i en hel grupp. Kim menar att 
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både ledare och deltagare måste bidra för att det ska bildas gruppdynamik “grupp och 

ledare lever i symbios, och det är energi som går åt båda hållen’’.  

 För att skapa god sammanhållning försöker Kim vara en del av gruppen, hen 

beskriver det faktiskt som avgörande och ser till att prata med alla och speciellt de 

deltagare som drar sig undan. Även Robin tycker att det är viktigt att man ser alla 

deltagare. Hen berättar att hen ofta tänker på placering för att skapa sammanhållning, 

hen ställer sig alltid med ansiktet mot deltagarna och placerar dem gärna i en formation 

som en sluten cirkel. Hen beskriver att sammanhållningen kan vara på olika sätt på olika 

klasser “På yogan sitter vi på varsin matta och blundar men ändå är det stämning och 

kemi i rummet, vi har valt att göra det var och en för sig men ändå tillsammans här och 

nu i den här stunden’’. Medan på mer fartfyllda pass så kör hen gärna 

samarbetsövningar två och två för att skapa gemenskap.  

 

Observationer  
 
Här nedan presenteras och analyseras resultatet från observationerna, vi har valt att dela 

upp observationerna utifrån ledarna och gruppen. 

 

Kim 
 

Kim som var huvudledare på resan var mån om att se alla i gruppen vilket vi märkte 

redan den första dagen. När alla var samlade började hen med att gå en namnrunda och 

bad deltagarna berätta varför de valt att åka på den här resan. Efter kvällens första 

middag var det mingel vid poolbaren och då märktes det att Kim tog tillfälle till akt att 

prata med deltagarna och visa sig intresserad av dem och vad de hade att säga. Vi 

upplevde att alla redan från start kände sig sedda och fick en chans att ta plats i gruppen. 

Kims tankar om att hitta nivån på gruppen återspeglade sig under ett Qi Gong-pass, 

deltagarna skulle gå på ett speciellt sätt med rörelser som involverar ben, armar och 

händer. Deltagarna härmade Kim och försökte hänga med i rörelserna så gott de kunde 

men det var flera som inte förstod hur de skulle göra. Kim gick ytterligare några steg 

innan hen insåg att gruppen inte hängde med, då pausade hen i passet och började om. 

Hen bröt ner övningen i flera steg och instruerade med både rösten och kroppsspråket, 

hen började med att visa hur man skulle rotera händer och armar samtidigt. När gruppen 

blivit införstådd med rörelsen så instruerade hen sedan hur de skulle göra med benen. 
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Deltagarna kunde nu se ett mönster och förstå rörelserna och kunde göra dem i ett bättre 

flow.  

  Kim har mycket erfarenhet inom rese-branschen och är van vid att leda 

grupper, hen gjorde flera gånger oväntade saker och tog nya vändningar i passen under 

resan. Hen situationsanpassar ständigt sitt ledarskap efter vad gruppen behöver för 

stunden. Under ett vattengympa pass var engagemanget inte på topp, deltagarna följde 

med i rörelserna och övningarna men det var inte så mycket glädje och leenden. Vi 

upplevde att Kim märkte av stämningen på passet då hen efter ungefär halva tiden av 

passet höjde rösten ytterligare och uppmanade deltagarna till att göra större rörelser och 

komma närmare varandra. Helt plötsligt så hoppade hen i poolen med både kläder och 

glasögon och fortsatte passet i poolen med ännu större rörelser och mer entusiasm i 

rösten. Gruppen hängde på och engagemanget höjdes. 

  Vid enstaka tillfällen upplevde vi att Kim frångick sina tankar om att se 

till gruppens bästa. Till exempel var det en kväll när gruppen hade bestämt att vi skulle 

lämna hotellet för att äta middag på en restaurang. Gruppen var förväntansfull och 

nyfikna på att se en annan del av staden. Precis innan avfärd kom en gammal vän till 

Kim och ville följa med oss ut och äta. Kim ändrade planerna och lät vännen välja ett 

matställe som hen gillade och inte det som gruppen hade kommit överens om. Flera i 

gruppen blev förvånade och visste knappt vart vi var på väg. Det var god stämning på 

restaurangen men vi upplevde att deltagarna tyckte att situationen var lite konstigt då de 

tittade fundersamt på varandra. Det var en som uttryckte sig att de kändes som vi var en 

skolklass som bara följde efter och gjorde som läraren sade. Kim är van och har gjort 

många sådana här resor och vågade nog därför göra som hen själv ville. 

 

 

 
Robin 
 

Redan första dagen när vi skulle presentera oss för varandra och berätta varför vi hade 

valt att åka på den här resan upplevde vi osäkerhet hos Robin. När det var hens tur att 

berätta om sig själv fastnade hen mitt i en mening och frågade oss andra vad det var hen 

skulle säga. Det kändes som att Robin var nervös och vi såg att hen blev generad genom 

att hudtonen i ansiktet förändrades, hen skickade då vidare ordet till nästa person utan 

att berätta klart. Samma kväll när vi minglade vid poolbaren tog vi tillfälle att fråga 
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Robin när vi kunde genomföra intervjun. Hen verkade fortfarande lite nervös och 

svarade med svag röst att hen ville avvakta med att bestämma tid och plats för intervjun. 

Hen uttryckte sedan oro över att det inte skulle dyka upp någon på yogapasset som 

skulle genomföras utomhus dagen därpå. Väl på yogapasset började det regna och när 

regndropparna kom hörde vi på Robins röst att den lät lite instabil och hen utbrast “åh 

nej, save yourself’’ hen verkade inte ha någon plan för vad vi skulle göra eller ta vägen, 

alla gick och ställde sig under ett tak tills den andra ledaren ingrep och sa att vi kunde 

vara i inomhuslokalen. När vi väl kom på plats hittade Robin till sitt flow och lyckades 

förmedla den där känslan och stämningen i rummet som hen beskrev att hen strävade 

efter. Hen pratade med en lugn röst och hade ett rofyllt kroppsspråk som vi upplevde 

återspeglade sig på deltagarna då vi såg att de satt med slutna ögon och fokuserade på 

sin andning och sina egna rörelser. Efter passet sa en deltagare att hen skulle vilja börja 

varje morgon så här, och de andra deltagarna instämde. 

Under zumba-passen hade Robin från början fokus på att lära gruppen 

dansstegen, vilket hen gjorde väldigt bra då hen delade upp dansen och lärde gruppen 

steg för steg och utvecklade sedan dansen allt eftersom. Under dansens gång verkade 

det som att hens fokus hade flyttats från deltagarna till sig själv då hen fick feeling och 

nästan glömde bort att fortsätta lära ut till deltagarna. Det var mycket rörelser med 

höfterna och hen drog upp tröjan med ett flörtigt ansiktsuttryck och visade magen, det 

kändes som hen höll en show. Vi upplevde att gruppen blev lite osäker och generade då 

några tittade på varandra och spärrade upp ögonen samt stannade av i sina rörelser, det 

kändes som att Robins gester och rörelser inte var lämpliga för den här målgruppen. 

Andra danspass som var lite mer glädjerika och inte riktigt lika sexig som zumban 

kändes mer passande för gruppen. Vi upplevde då att hens fokus ständigt var på 

deltagarna. Hen tittade hur deltagarna utförde rörelserna och försökte sedan få alla att 

hänga med i rytm och steg genom tydliga instruktioner. Robin sänkte musiken vid några 

tillfällen för att i lugnt tempo visa vilka steg som kommer härnäst. Hen använde mycket 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och inlevelse när hen skulle visa ett dansmoves. Under 

dessa pass upplevde vi att Robins entusiasm och glädje smittade av sig på deltagarna. 

Deltagarna tog för sig, gjorde stora rörelser och tittade på varandra och skrattade. Det 

syntes att alla hade väldigt roligt.  

 

Gruppen  
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Sammanhållningen i gruppen var positiv redan efter första dagen, det var en glad 

stämning och alla tog för sig och pratade med varandra. Gruppen höll samman och 

följde programmets planering och var delaktiga i stort sett under hela resan. Även fast 

inte alla orkade köra alla pass var de ändå på plats och visade engagemang och 

stöttning. Vi fick i början av resan likadana tröjor och armband som användes flitigt av 

samtliga deltagare vilket skapade en ”vi-känsla”.   

 Hinderbanan var ett av de passen som bidrog och skapade god 

sammanhållning i gruppen. Instruktören kallade passet för jungle boot camp vilket 

många tyckte lät spännande, deltagarna var glada och förväntansfulla. Vi joggade 

gemensamt bort till djungeln där vi skulle köra hinderbanan. Under joggingturen sprang 

vi i takt och skrek efter ledaren ‘’vänster, vänster, vänster, höger, vänster’’. Väl på plats 

delade Kim in deltagarna i lag där vi fick välja ett lagnamn och ett läte som 

representerade respektive grupp. Ledaren gick runt och skrek och hejade på, det 

smittade av sig på gruppen och deltagarna tog i från tårna och började skrika som apor 

och tigrar som var deras lag-läten. Det skapades positiv stämning inför passet. Trots att 

vi var två lag som tävlade mot varandra så hejade och peppade alla på alla. En av 

deltagarna hade skadat sig under resan vilket gjorde att det tog längre tid för hen att ta 

sig igenom vissa hinder. Gruppen stöttade hen och var väldigt mån om att hen skulle ta 

sig igenom banan oavsett hur lång tid det tog. Vi upplevde att hen kände sig trygg i 

gänget eftersom hen valde att genomföra passet med glatt humör trots att det tog lång 

tid. Det var mycket skratt och glädje, deltagarna sade efteråt att det var ett jätteroligt 

pass och vi avslutade med en gruppbild. 

Sammanhållningen i gruppen förändras lite under dag fyra, Kim som var 

huvudledare för hela resan var tvungen att åka hem till Sverige och kunde därför inte 

vara med under de två sista dagarna. Ingen i gruppen hade tidigare blivit informerad om 

det vilket gjorde att de flesta blev ställda och besvikna. När Kim sedan åkte försvann en 

stor del av vi-känslan, alla var fortfarande snälla och artiga mot varandra men gruppen 

var inte lika sammansvetsade som innan, vissa försvann och gjorde andra saker istället 

för att gå på de passen i schemat. Sista dagen då vi gjorde en utflykt var det planerat att 

vi skulle ha ett pass på stranden med samarbetsövningar. Det var dock ingen tid 

bestämd för passet utan tanken var att vi skulle köra igång då hela gruppen var samlad. 

Vi splittrades redan första timmen när vi hade kommit ner till stranden och var aldrig 

samlad förrän vi skulle åka tillbaka till hotellet. Passet som var planerat uteblev därför 

utan någon vidare information. 



 

20 
 

När det var dags för hemresa upplevde vi att alla tyckte det var lite 

vemodigt, deltagarna hade kommit varandra nära och det fanns en familjär känsla. 

Många av deltagarna sa att de gärna hade kunnat stanna kvar längre. En av deltagarna sa 

“ska jag ska åka på en sån här resa igen vill jag att ni ska åka med på samma” och 

pratade om att styra upp en reunion för att snart ses igen.  

 

 

Diskussion  
 

Här nedan diskuteras valet av metod och vad vi hade kunnat göra annorlunda. Vi 

diskuterar också resultatet och sedan kommer en slutsats och förslag på vidare 

forskning.                

Metoddiskussion  

Deltagande observation kan ge forskaren ett bra tillfälle att söka och samla data live då 

situationen är i sin naturliga form (Cohen et.al 2007). Svårigheterna med deltagande 

observation var dock att fokusera på att observera samtidigt som vi skulle vara en del av 

gruppen. Om man istället genomfört observationer utan att delta så kan man lättare 

fokusera på det man ser och hör och får troligen mer anteckningar om det. Vi tror dock 

inte att det hade varit fördelaktigt för vår studie då vi troligtvis inte hade blivit en del av 

gruppen på samma sätt om vi inte deltog. Fangen (2005) menar att under deltagande 

observationer har man möjlighet att komma deltagarna nära och dessutom jämföra det 

som sägs med vad vi ser i olika situationer. Vi upplevde att både deltagarna och ledarna 

var avslappnade i vårt sällskap och behandlade oss som de andra gruppmedlemmarna, 

vilket kan ha medfört att vi fått höra saker som vi inte skulle hört om vi inte var 

delaktiga i gruppen.     
 När man genomför en studie med etnografisk ansats och deltagande 

observation som metod så vill man helst följa den grupp man observerar under en längre 

period, flera veckor eller ännu hellre några månader. Vi hade inte den möjligheten dels 

för att resan bara var en vecka samt för att vi hade begränsad tid att genomföra hela 

studien. Trots tidsbrist så upplevde vi att vi fick tillräckligt mycket data från 

observationerna och hann få en bra uppfattning om gruppen.  

  Enligt samtyckeskravet så ska man ge deltagarna en valmöjlighet att delta 

eller inte delta i en studie. I vårt fall hade inte deltagarna någon valmöjlighet eftersom vi 
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redan var på plats när vi berättade om studien och observationerna. Bryman (2011) 

menar att det finns fördelar till att vara en dold forskare dels för att forskaren inte kan 

påverka deltagarnas sätt att vara och deltagarna hinner inte heller förbereda sig eller 

ändra sitt sätt att vara inför studien. Genom att vara en dold forskare förekommer en del 

nackdelar, en av dem största är de etiska problemen, en dold forskare ger inte deltagarna 

valmöjlighet till att delta i studien eller inte och kan genom det kränka personens 

privatliv. Vi observerade deltagarna som en grupp för att se deras engagemang och 

gruppdynamik, om vi hade observerat deltagarna i studien som individer tror vi att de 

kanske hade känt sig utpekade och mindre anonyma. Vi ansåg att ämnet vi studerade 

inte är särskilt känsligt samt att vi hade kort om tid och inte skulle hunnit kontakta alla 

individer och få återkoppling och godkännande innan vi åkte iväg på resan. Bryman 

(2011) beskriver vidare att det finns en gradskillnad mellan öppen respektive dold 

forskning. Med det menas att det inte behöver vara antingen eller, utan forskaren kan 

välja själv vilken information hen väljer att dela med sig av. 

 Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att få en 

djupare förståelse kring ledarnas upplevelser och erfarenheter om ledarskap (Bryman, 

2011). Kvalitativa intervjuer är relativt ostrukturerade och man lämnar stort utrymme 

till respondenten att utforma sina svar. De kännetecknas också av att man vill att 

respondenten är den som pratar mest (ibid.). Vi genomförde individuella intervjuer för 

att få ut så mycket information som möjligt av båda ledarna och för att sedan kunna se 

eventuella skillnader i deras tankesätt kring ledarskap. Ljudinspelningen kan ha gjort att 

respondenterna gjort sig en aning reserverade och inte svarat helt ärligt på frågorna. 

Syftet ”att undersöka ledarskapet hos två olika träningsinstruktörer samt se hur de 

påverkar deltagarnas engagemang under en träningsresa” är i sig inte ett så känsligt 

ämne men eftersom vissa frågor handlar om personliga egenskaper så skulle de ha 

kunnat upplevas som jobbiga och något utpekande om man är osäker som individ. Det 

var också en anledning till att föredra att göra individuella intervjuer istället för till 

exempel gruppintervju. I gruppintervjuer finns det risk för att respondenterna skulle ha 

påverkat varandra och att den som är mest framåt och självsäker skulle ta mer plats och 

resultatet hade därför kunnat bli missvisande (Bryman, 2011).   
 Vid intervjuundersökningar kan det visa sig att frågorna i intervjuguiden 

är svåra att förstå, att de kommer i fel ordning eller att några frågor till och med är 

irrelevanta (Bryman, 2011). Det hade vi i så fall kunna upptäckt och åtgärdat med hjälp 

pilotintervjuer. Vi hade också fått en chans att öva på att genomföra intervjuer som i sin 
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tur hade hjälp oss att få bättre kvalité på intervjudata. Vid några tillfällen då vi 

analyserade intervjuerna såg vi att vi skulle ha ställt andra följdfrågor. Till exempel när 

Kim svarade att det var viktigt att anpassa ledarskapet efter gruppen skulle vi ställt 

följdfrågor som “Hur menar du med att anpassa? Kan du ge något exempel på hur du 

gör när du anpassar?” Då vi hade kort om tid från det att intervjuguiden blev klar och att 

vi skulle åka iväg på resan så fanns tyvärr inte den möjligheten för oss att genomföra 

pilotintervjuer. Det hade dock varit fördelaktigt för studien om det hade genomförts.  

 
Resultat diskussion 
 

Rösten är en träningsinstruktörs bästa redskap eftersom den till stor del kan påverka 

vilket budskap som ska förmedlas (Nilsson & Waldemarson, 2007). Vi tyckte att båda 

ledarna använde sina röster på ett tydligt och bra sätt. Robin använde en lugn röst under 

yogapassen för att kunna förmedla en rofylld känsla. Kim justerade ofta styrkan och 

tempot i rösten beroende på vilket pass och vilken respons hen önskade från deltagarna. 

Förutom rösten så använde båda ledarna sitt kroppsspråk när de instruerar. 

Kroppsspråket fick deltagarna att enkelt hänga med i rörelserna under passen, i vissa 

delar av passen när det var musik använde Kim och Robin endast kroppsspråket och 

ingen verbal kommunikation, vilket också fungerade bra (ibid.). 

En ledare bör tänka igenom och anpassa sina ordval innan det förmedlas 

till deltagarna (Nilsson & Waldemarson, 2007). För att budskapet ska vara mottagligt så 

är det också viktigt att ledaren tänker på vilken målgrupp hen har framför sig och vilka 

förväntar och värderingar gruppen kan ha (ibid.). När Robin körde sina zumba-pass 

kände vi att sättet som hen undervisade på inte var lämpligt för den här målgruppen. 

Hade hen istället haft till exempel en renodlad dansgrupp så hade kanske hens sexiga 

rörelser med att dra upp tröjan och flirta lite varit mer passande och känts mer bekvämt 

för gruppen.    

Som ledare är det viktigt att man situationsanpassar ledarskapet efter 

gruppen och gruppens behov (Stjernberg, 2008). Vi observerade att när både Kim och 

Robin gjorde det så var alla i gruppen engagerade och nöjda. Vi märkte redan från 

resans start att ledarna lyckades skapa god sammanhållning och att gruppen visade stort 

engagemang. Gruppsammanhållning skapas av den sociala sammansättningen av 

gruppen (Christensen et.al, 2006). I en grupp bör både ledare och deltagare vara 

engagerade för att det ska fungera så bra som möjligt. Vi har också sett att en stark “vi-
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känsla” är a och o i en grupp för att stämningen och gruppdynamiken ska vara positiv. 

Sammanhållningen i en träningsgrupp bygger på socialt stöd och bidrar till individens 

förmåga att utvecklas (Christensen et.al, 2006). När Kim berättade att hen skulle åka 

hem blev stämningen lågmäld och det kändes som att vi förlorade “vi-känslan’’. Hade 

Kim istället varit tydlig och berättat det i början av resan tror vi att situationen och 

stämningen hade blivit annorlunda när hen väl hade åkt. 

Forskning visar att ledarskap är en process och inte en egenskap hos en 

person, ledaren kan konstant utvecklas och bli bättre (Vroom & Jaso, 2006). Genom 

intervjuerna och observationerna kunde vi se att Robin och Kim befinner sig på olika 

stadier i sin utveckling. Kugel (1993) pratar om utveckling i olika steg för att bli en 

bättre lärare. Vi har använt oss av hans tankesätt och kopplat det till utveckling av 

instruktörernas ledarskap. Precis som Kim berättade så har hen varit i branschen länge 

och har mycket erfarenhet inom både träning och ledarskap. Hen är därmed trygg i sig 

själv som ledare. Utifrån Kugels (1993) teori kan vi se Kim på det sista och sjätte steget 

då hen anpassar sig efter situationen och kan på ett balanserat sätt växla mellan de olika 

stegen. Hen varvar mellan att ha fokus på ämnet och fokus på deltagarna och vet vilka 

frågor som ska ställas för att få deltagarna att reflektera och bli medvetna i olika 

situationer. Kim var inte rädd för att lämna ut ansvar till deltagarna och låta dem lära av 

varandra. Vi märkte dock att det inte är fördelaktigt i alla situationer att känna sig för 

bekväm i rollen som ledare då det kan leda till för spontana och våghalsiga beslut. Som 

det gjorde för Kim när hen ändrade gruppens gemensamma planer om 

restaurangbesöket. 

Robin som inte har varit lika länge i branschen som Kim växlar istället 

mellan steg ett till tre. Det var flera gånger som vi upplevde att hen hade mest fokus på 

själv och på de danssteg hen tänkt lära ut istället för att fokusera på deltagarnas lärande. 

Hen är väl medveten om vilka faktorer som hen vill och bör förbättra för att bli en bättre 

ledare och hen jobbar ständigt med att försöka hitta sig själv och sitt sätt att leda andra 

människor. När vi har grävt lite djupare i observationerna har vi också funderat på om 

Robin har ett dåligt självförtroende. Hen vill ofta vara i centrum och visa att det är hen 

som är ledaren och har makten på ett helt annat sätt än vad Kim visar. Enligt Granér 

(1994) kan makten dels användas för att kompensera sitt dåliga självförtroende och för 

att kunna bekräfta sig själv. Kan det vara så eller handlar det helt enkelt om brist på 

erfarenhet? Kim använder däremot makten för att förverkliga sina idéer, även här kan 

det ha med erfarenheten att göra. Kim behöver inte någon speciell bekräftelse eftersom 



 

24 
 

hen är trygg i sin ledarskapsroll och jobbar för att hitta nya utmaningar och utveckla 

andra människor (ibid.).  

 
Slutsats  
 
Studien har visat att ledarnas erfarenheter spelar stor roll för vart de befinner sig i sitt 

ledarskap idag. Ledaren med mest erfarenhet har kommit långt i sin utveckling och har 

med tiden insett att de är viktigare att ha fokus på gruppen och deras kunskap än på sig 

själv samt att man bör anpassa sin ledarskapsstil efter vad gruppen behöver. Den andra 

ledaren har samma tankar om ledarskap men har inte kommit lika långt i sin utveckling. 

Hen jobbar med att anpassa sig och justera efter den grupp hen har framför sig. Genom 

observationen har vi sett att instruktörernas ledarskapsstil fick gruppen att vara aktiva, 

nyfikna och engagerade. De syntes att de hade roligt och upplevde mycket glädje i 

träningen. I och med det skapades det god sammanhållning och gruppdynamik. En 

driven ledare med ett situationsanpassat ledarskap tillsammans med en grupp 

likasinnade människor upplever starkt engagemang, samhörighet och en “vi-känsla”.  

 

 

Vidare forskning 
 

Vi har undersökt ledarskapet hos två olika träningsinstruktörer och hur de påverkar 

deltagarnas engagemang under en träningsresa. Vi såg att ledarskap var en process och 

att tidigare erfarenheter spelar stor roll för vart i processen ledarna befinner sig i 

utvecklingen av sin ledarskapsstil. Det skulle vara intressant att se hur lång tid det tar 

för olika ledare att utvecklas och hur de olika ledarna tar sig framåt i sin 

ledarskapsutveckling. Det skulle också vara intressant att fördjupa sig i hur deltagarna i 

gruppen upplever sammanhållning och gruppdynamik samt se hur de tycker att en bra 

ledare bör vara. Slutligen skulle det vara intressant att göra en större undersökning och 

jämföra män och kvinnors tankar och erfarenheter kring ledarskap för att se hur de 

skiljer sig åt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor 

Vad har du för tidigare träningsbakgrund, utbildning, erfarenhet? 

1. Hur länge har du jobbat med hälsa och träning? 

2. Hur länge har du jobbat som ledare? 

3. Vilken typ av träningspass jobbar du mest med? 

4. Har du haft andra typer av pass tidigare? 

5. Vilken/vilka träningsklasser tycker du är roligast? 

 

Ledarskap 

Hur är du som ledare?     

1. Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil? 

2. Inspireras du av någon speciell ledarskapsstil? 

3. Vad är din viktigaste lärdom under den tid du har jobbat som ledare? 

4. Anser du att du har samma eller olika typer av ledarskapsstil beroende på vilken klass 

du håller i? 

5. Hur förbereder du dig innan du ska hålla i ett pass? 

6. Har ditt ledarskap förändrats något under din tid som instruktör? Hur? 

7. Hur tror du att ditt ledarskap påverkar deltagarna? 

8. Kan du ge oss ett exempel på hur du har inspirerat eller motiverat en grupp för att 

förbättra deras prestationer? 

 

Vad du tycker är viktiga egenskaper som ledare? 

9. Vad tycker du är viktiga egenskaper som ledare i allmänhet? 

10. Vad tycker du är viktiga egenskaper som ledare för olika typer av träningspass? 

 

Gruppdynamik 

11. Upplever du att det är olika sammanhållning i olika klasser, grupper och tillfällen? 

Om ja: -hur? 

Om nej: Hur ser sammanhållningen ut? 
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12. Försöker du vara en del av gruppen eller vill du visa att det är du som är ledare? 

motivera gärna ditt svar 

13. Upplever du att gruppen påverkar dig som ledare? Om ja, hur isåfall? 

 

Övriga frågor 

14. Du som har träffat många olika deltagare i dessa sammanhang, vad tror du 

motiverar deltagarna att åka på en sådan här resa? 

15. Vad är det som motiverar dig till att vara ledare? 

16. Vad tror du gör dig unik som ledare och ledde till jobb här? 
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Bilaga 2 - Missiv 
 
Hejsan! 

 

Vi vill intervjua dig som är ledare på en träningsresa! 

 

Vi heter Jenny Westman och Linnea Eriksson och läser till hälsopedagoger på 

Högskolan i Gävle. Vi läser just nu vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete 

om ledarskap och motivation. Syftet är att undersöka ledarskapet hos några 

träningsinstruktörer samt hur de påverkar deltagarna under en träningsresa. 

 

Tid och plats för genomförandet av intervjuerna bestämmer vi tillsammans med dig. 

Intervjuerna kommer ta ca 30-60 minuter och de kommer spelas in i form av 

ljudupptagning. Det inspelade materialet kommer endast att användas för studiens syfte 

och samtliga intervjuer kommer behandlas konfidentiellt, vilket betyder att din identitet 

inte kommer kunna spåras. Det är endast vi (Jenny Westman och Linnea Eriksson) och 

vår handledare (Åsa Carlsson) som kommer ha tillgång till det inspelade materialet. 

Studien kommer slutligen bli offentlig då den publiceras på DIVA som är ett system för 

bibliografisk dokumentation och e- publicering av forskning och examensarbeten. 

 

Har ni några frågor eller funderingar gällande studien kan ni kontakta oss eller vår 

handledare på följande mailadress/telefonnummer: 

 

Jenny Westman   Linnea Eriksson 

076-3367812    073-0627613 

ofk13jvn@student.hig.se   ofk13len@student.hig.se 

 

Handledare: 

Åsa Carlson, Högskolan i Gävle 

asacan@hig.se 

 

Tack på förhand! 

Bästa hälsningar 

Jenny & Linnea 


