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Abstract 
Stalsky, M. (2011). Motivation till motion – hur gruppträningsinstruktörer upplever att de 

påverkar motionärer i fråga om motivation till motion. C-uppsats i pedagogik. Avdelningen 

för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

 

En stor andel människor i Sverige har en stillasittande fritid, ett stillasittande arbete eller är 

fysiskt inaktiva. Folkhälsoinstitutet (2010) rekommenderar minst en halvtimmes fysisk 

aktivitet per dag. Denna rekommendation kan vara enklare att nå upp till när människor hittar 

en träningsform som är rolig och motiverande. Gruppträningspass med instruktör har visat sig 

fungera motiverande (Olsson & Stalsky, 2010). Därför syftar denna studie till att undersöka 

hur instruktörer upplever att motionärerna blir motiverade av deras metoder till att motivera 

dem. Studien är en enkätundersökning med gruppträningsinstruktörer som målgrupp och 

enkäten skickades ut via e-post. Resultatet visade att 16 instruktörer upplevde att 

motionärerna blev påverkade positivt, och tio av instruktörerna hade fått feedback och beröm 

av motionärerna. Majoriteten av deltagarna använde sig av rösten för att motivera deltagarna i 

passen, samt ville skapa ett roligt pass.  

Nyckelord: Motivation, gruppträningsinstruktör, gruppträning  
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1. Inledning 
Enligt Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009) är det vanligt att människor i Sverige vill gå 

ner i vikt, och ungefär hälften av alla vuxna har antingen försökt minska sin vikt eller planerar 

på att göra det. De flesta viktminskningsmetoderna såsom dieter och liknande 

kostförändringar innebär att konsumtionen av frukt, baljväxter och grönsaker ökar samtidigt 

som konsumtionen av socker (choklad, godis, läsk och snacks) minskar. Människor vill äta 

bra och i sin tur må bra. Men hur är det med den fysiska aktiviteten? 

Att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsan och motverkar sjukdomar har de flesta 

förmodligen hört. Fysisk inaktivitet å andra sidan kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 

fetma, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa, cancer och sjukdomar i rörelseorgan, såsom leder och 

muskler (Folkhälsoinstitutet, Fysisk aktivitet, 2010). Att däremot vara fysiskt aktiv hjälper till 

att motverka de vanligaste folksjukdomarna och en bibehållen fysisk aktivitet kan göra att 

människor kan ta hand om sig själva lång upp i åren (Ibid). 

En halvtimmes fysisk aktivitet om dagen är den minimala rekommendationen 

(Folkhälsoinstitutet, Rekommendationer för fysisk aktivitet, 2010) och omkring en tredjedel 

vuxna uppfyller inte den här rekommendationen. Barn och ungdomar bör hålla en högre 

aktivitetsnivå, 1-2 timmar om dagen i varierande former (Regionskansliet, 2010). Det är dock 

endast 10-20 procent av barnen i Sverige som når upp till den nivån, vilket är mindre än i 

flertalet europeiska länder (Socialstyrelsen, 2009).  

Den största hälsovinsten gör de som är minst vältränade när de börjar med någon form av 

fysisk aktivitet. Eftersom en så pass stor andel människor i Sverige har en stillasittande fritid 

eller är fysiskt inaktiva då de inte når upp till rekommendationerna, skulle dessa människor 

behöva hitta en träningsform som fungerar för dem. Detta för att följa de nationella 

rekommendationerna angående fysisk aktivitet och i sin tur få en förbättrad hälsa och 

motverka folksjukdomar.  

I min B-uppsats (Olsson & Stalsky, 2010) undersöktes huruvida motionärer upplever att deras 

motivation till motion och träning påverkas av en gruppträningsinstruktör. Resultatet visade 

att majoriteten av deltagarna i undersökningen menade att de blev mer motiverade till att 

komma iväg till passet om det fanns en instruktör. 20 av 24 deltagare menade att de blev mer 

motiverade till träning av att träna med instruktör än om de hade tränat på egen hand. Alla 
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deltagare förutom en ansåg att instruktörens engagemang, delaktighet i övningarna och 

positiva inställning bidrog till att öka deras motivation (Ibid). 

Eftersom gruppträningspass med en instruktör visat sig fungera för att öka motivationen till 

att motionera är det positivt om alla instruktörer och pass håller samma standard, för att 

deltagarna inte ska tappa motivationen. Genom att undersöka om instruktörerna är medvetna 

om hur de motiverar deltagarna kan kunskapen om deras metoder spridas till andra 

instruktörer som i sin tur kan tillämpa det i sina pass. Om det visar sig att att deras kunskaper 

eller metoder är bristande är det ett område som friskvårdsinstanserna kan behöva se över för 

att instruktörerna ska verka motiverande på motionärerna.  

 

1.1 Syfte 

 

Det jag vill undersöka är hur gruppträningsinstruktörerna upplever att de påverkar 

motionärerna i fråga om motivation till träning. Forskningsfrågorna är: 

Vilka metoder använder gruppträningsinstruktörer för att motivera motionärerna? 

På vilka sätt anser gruppträningsinstruktörer att de motiverar motionärerna? 

Vilka skillnader finns när det gäller mäns och kvinnors sätt att motivera motionärerna? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Motivation 

2.1.1 Definition av motivation 

Ahl (2004) menar att det finns skilda åsikter om vad motivationsfaktorer är, och spekulerar i 

huruvida uppslagsverk använder ordet ”motivation” synonymt med ordet ”motiv”. De stora 

uppslagsverken som Ahl har forskat bland återger ordet ”motiv” med ”drivkraft”, ”skäl att 

handla på ett visst sätt”, ”underliggande orsak”, ”skäl” och ”anledning”. Samma uppslagsverk 

återger ordet ”motivation” med ”sammanfattning av de motiv som nestämmer en viljeakt” och 

”inre behov som ligger bakom ett visst (potentiellt) beteende”. Ahl sammanfattar dessa 

definitioner med ”skäl till att göra något” och menar att orden motiv och motivation har i 

princip samma betydelse enligt uppslagsverken. 
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Ahl (2004) anser dessutom att orden motiv, motivation och motivationsfaktor ska förstås som 

”detta får människan att göra något” och att ordet motivation även kan stå för ”hur detta går 

till”. Ahl tar sedan upp vad forskare har sagt om motivation och att de ofta skapar sina egna 

definitioner, men att de verkar vara överens om att motivation finns inne i individen och är 

relaterat till handling. En av forskarna, Gellerman, menar att motivation är skillnaden mellan 

att göra minsta möjliga ansträngning och att göra så mycket en person bara orkar. 

Olika motivationsteorier finns och intressanta tankar tas upp inom dessa. När Ahl (2004) tar 

upp teorin om den sociala människan skriver hon att lojalitet mot arbetskamrater har visat sig 

vara viktigare än kortsiktiga förtjänstmöjligheter och att uppmärksamhet och tillhörighet är 

viktigare än ekonomisk ersättning. Hon skriver även att ”god arbetsmotivation ansågs komma 

från väl fungerande grupper som tillgodoser människors sociala behov, snarare än från 

morötter och piskor” (Ibid, 2004. sid 27). I teorin som tar upp den fysiska människan å andra 

sidan betonas även där vikten av socialt erkännande som en sekundär belöning. 

I teorin om den lärande människan å andra sidan betonas vikten av belöningar, och att 

belöningar gynnar inlärningen av ett nytt beteende. Ahl (2004) menar att för att en person ska 

lära sig något (ex: ett nytt beteende) behövs bara att personen blir uppmuntrad och belönad för 

det beteendet ganska regelbundet. Hon tar även upp Maslows behovspyramid i teorin om den 

behovsstyrda människan.  
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Figur 1. Maslow’s behovspyramid enligt Ahl (2004). 

Vi tillfredsställer dessa behov i en viss ordning enligt Ahl (2004) och hon beskriver sedan att 

de fysiologiska behoven är mat och liknande basala fysiologiska behov. När det behovet är 

uppfyllt strävar människor efter att uppfylla nästa steg, trygghet. Religion, filosofi och 

vetenskap brukar finnas i den kategorin. Tillhörighet och kärlek, det tredje steget, innebär att 

en person vet att denne hör hemma någonstans och att det finns personer som älskar denne. 

Dessa behov skulle väl kunna kallas för grundläggande.  

När de grundläggande behoven är uppfyllda behövs uppskattning. Ahl (2004) beskriver det 

som att en person uppskattar sig själv och får uppskattning från andra. Sedan tar hon upp vad 

Maslow skrivit om dessa två delar inom uppskattning och han menade att till den första delen 

hör styrka, att nå resultat, duglighet, oberoende, självförtroende, kompetens och frihet. Till 

den andra delen räknas gott rykte, prestige, berömmelse, uppmärksamhet, status, ära, 

dominans, erkännande och värdighet (Ibid 2004). 

Med motivation avses i denna studie orden ”drivkraft” och ”skäl till att göra något”. Även 

Maslow’s behovspyramid beskriven av Ahl (2004) kommer att behandlas i viss grad. 
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2.1.2 Motivation till motion 

Forskning har bedrivits inom ämnet motivation och gruppträningar av olika slag. I den 

vetenskapliga artikeln A Test of Self-Determination Theory in the Exercise Domain 

(Edmunds, Ntoumanis, & Duda, 2006) undersökte författarna förhållandet mellan stödet till 

självständighet, det psykologiska behovet av tillfredsställelse, motiverande förordningar och 

motionsbeteende. 369 personer i åldrarna 16-64 deltog i enkätstudien och 106 av dem uppgav 

att de regelbundet motionerade på gruppträningspass. Alla som deltog i studien var dock 

fysiskt aktiva i någon utsträckning.  

Resultatet i studien visade att deltagare i organiserade pass eller motionsformer med 

instruktörer uppfattar att självständighetsstödet från ledarna tillfredsställde det psykologiska 

behovet. Det framkom även att kompetens förmedlades via förhållandet mellan 

självständighetsstöd och motivation. Med andra ord kände sig deltagarna uppmuntrade till att 

vara självständiga i sin motion och de blev dessutom motiverade, samtidigt som de fick 

kompetens genom detta. Inre motivation var den mest stödda faktorn. Instruktörens roll är 

väsentligt för att öka motionärernas motivation till motion och självständighetsbehovet enligt 

denna studie. 

En annan studie som behandlar dessa ämnen heter Investigating the Meditational Relationship 

of Leadership, Class Cohesion, and Adherence in an Exercise Setting (Loughead, Colman, & 

Carron, 2001). Den tar upp huruvida äldre vuxnas uppfattningar om klassammanhållning 

fungerar som en medlare mellan instruktörens beteende och deltagarnas närvaro och upplevda 

ansträngning i träningsprogrammet. Träningsprogrammet var en del av undersökningen och 

deltagarna fick vara med i ett sådant, varefter de fick fylla i en enkät som syftade till att 

utvärdera sammanhållningen i gruppen, hur individerna kände för uppgifter och den sociala 

biten i gruppen. Utöver detta fick deltagarna utvärdera gruppträningsinstruktörernas beteende 

i fråga om entusiasm, tillgänglighet, motivation, undervisning samt sin egen upplevda 

ansträngning. 

Sambanden som blev funna i undersökningen av deltagarnas utvärderande svar var bland 

annat förhållandet mellan gruppträningsinstruktörens motivation och deltagarnas upplevda 

ansträngning. Även ett samband mellan gruppträningsinstruktörens tillgänglighet och 

deltagarnas upplevda ansträngning hittades av författarna, tillsammans med förhållandet 

mellan gruppträningsinstruktörens entusiasm och deltagarnas närvaro. 
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Sammanfattningsvis visar studien att gruppträningsinstruktörens motivation, tillgänglighet 

och entusiasm påverkar deltagarna i fråga om deras närvaro på gruppträningspassen och deras 

upplevda ansträngning. 

En undersökning av Lamarche & Gammage (2010) tar upp gruppträningsledarens köns 

betydelse när det gäller gruppträningsmotionärernas (i detta fall kvinnors) effektivitet ifråga 

om att påverka andra människors uppfattning om dem (SPE) ökar, samtidigt som 

motionärernas oro över sociala sammanhang (SSA) minskar under ett gruppträningspass. 87 

unga kvinnor som var fysiskt inaktiva deltog i ett gruppträningspass med antingen en manlig 

eller kvinnlig instruktör. Resultatet av undersökningen var att deltagarna fick högre SPE och 

minskad SSA tack vare att de deltog i en gruppträning med instruktör. Skillnader mellan 

instruktörernas kön noterades inte på deltagarnas uppfattning eller påverkan på SPE och SSA, 

utan det var själva genomförandet av ett pass som bidrog till effekterna. Författarna menar att 

fullföljandet av ett sådant träningspass åsidosätter dåligt självförtroende, oro och liknande 

farhågor som kan uppkomma genom miljön där träningspasset utspelar sig. 

Det finns en transteoretisk modell som består av fem olika stadier när det gäller 

förändringsbenägenhet hos en individ (Faskunger, 2004). Dessa stadier inbegriper 

förnekelsestadiet, begrundadestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och 

aktivitetsstadiet. Dessa stadier tillämpas på villighet att förändra sitt beteende ifråga om 

motionsvanor och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är enligt Faskunger (2004) lättare 

aktiviteter såsom promenader, att kratta löv och liknande som bör utföras på en vardaglig 

basis. Motion eller träning å andra sidan är en planerad, strukturerad aktivitet som utförs tre 

gånger i veckan ungefär. Individen som deltar ska vara ombytt. 

Kortfattat står dessa faser för följande: 

- Förknekelsestadiet; individen erkänner inte problemet och funderar inte på att göra något åt 

det 

- Begrundandestadiet; individen har accepterat problemet och funderar på att göra något åt det 

- Förberedelsestadiet; individen planerar för förändringen 

- Handlingsstadiet; individen har börjat genomföra förändringen och fortsätter med det nya 

beteendet 

- Aktivitetsstadiet; individen fortsätter med beteendet och undviker att falla tillbaka till gamla 

vanor. 
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När en individ bestämt sig för att förändra ett beteende och börjat komma på 

gruppträningspass för att motionera (och på så sätt hålla sig fysiskt aktiv på samma gång) är 

den personen i handlingsstadiet. Har individen gått på gruppträningspass en längre period och 

försöker upprätthålla det beteendet är personen i aktivitetsstadiet. Dessa två stadier kommer 

därför att behandlas närmare. 

Faskunger (2004) menar att handlingsstadiet endast är början på förändringen av ett beteende, 

och att risken för återfall är som störst i detta skeende. Detta stadium kräver dessutom mest 

energi och motivation, för att kunna upprätthålla sin förändring. För att kunna förhindra att 

falla tillbaka till förberedelsestadiet behöver dessa personer ett socialt stöd, vilket Faskunger 

(2004) tar upp många gånger. Dessutom bör en positiv feedback ges till individen för att 

denne ska känna sig framgångsrik. Detta är något som ökar motivationen till att fortsätta 

(Ibid, 2004). 

Belöningar av olika slag ökar chanserna till att individen fortsätter med sitt nya beteende. 

Faskunger (2004) menar att chansen är väsentligt större om individen mår bra efter ett 

träningspass än om personen skulle vara trött och må dåligt. Positiva resultat är även det något 

som ökar motivationen till att fortsätta. En sorts belöning som kan komma från andra är 

beröm och det är särskilt viktigt att individen kan ta till sig av det beröm han eller hon får. 

”Att inte ta emot beröm från andra är att underminera sitt förändringsarbete” (Ibid, 2004. sid 

124). 

2.2 Gruppträning och instruktör 
Gruppträningar är pass som anordnas i grupp och har en instruktör som visar deltagarna vad 

slags övningar de ska göra och hur de ska göra övningarna för att undvika skador eller onödig 

belastning. Bollnäs Sporthall (2011) menar att det ger motivation och inspiration att träna i 

grupp, och att en person oavsett tidigare motionsvanor kan börja träna i gruppass utifrån sin 

egen nivå. När det gäller instruktörerna ligger vikten på att de är engagerade och utbildade för 

att deltagarna ska få en säker, effektiv och rolig träning. 

Det finns olika sorters gruppträningspass som lämpar sig för olika målgrupper och har olika 

syfte med sina pass. Eftersom utbudet är så brett finns det något för alla, skriver Bollnäs 

Sporthall (2011) och Friskis & Svettis (2011). 

Utöver detta menar Friskis & Svettis (2011) att deras pass är genomtänkta och ger hög 

träningseffekt, hög kvalitet och en väldigt liten risk för skador. Instruktörerna får gå 
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utbildningar och bör ha tagit diplom innan de får leda pass. Friskis och Svettis (2011) skriver 

vidare att instruktörerna är engagerade och inspirerar deltagarna att få en bra känsla under och 

efter passet. För att bli en licencerad gruppträningsinstruktör finns kurser att gå, vissa 

innehållande 60 lektioner (Aerobic Weekends, 2011).  Förutom kunskap inom fysiologi och 

anatomi får deltagarna lära sig inom områdena pedagogik och ledarskap. Även SATS (2008) 

har haft sådana utbildningar där deltagarna får lära sig liknande områden. Instruktörens 

kompetens är således något som kan värdesättas högt inom gruppträningspass och ökar 

motionärernas motivation till motion. 

 

2.3 Sammanfattning: 
Jag kommer att använda mig av Faskungers (2004) modell för förändringsbenägenhet som 

ansats för att se om gruppträningsinstruktörer uppfyller motionärernas behov.  Eftersom 

förändringar i fråga om motionsvanor löper en risk för återfall i både aktivitetsstadiet och till 

viss del i handlingsstadiet behövs det sociala stödet och belöningarna. Vikten av att omvandla 

motion till något roligt och positivt tas också upp (Ibid, 2004). Detta inbegriper att individen 

ser positiva resultat av sin förändring.  

3. Metod 

3.1 Val av metod 
Eftersom denna studie inte är en djupgående studie utan en studie för att undersöka ett visst 

synsätt eller ett beteende användes enkäter, detta för att få in flera svar än vad som hade 

hunnits med då intervjuer används (Trost, 2001). Intervjuer kan användas till att undersöka ett 

känt fenomens orsaker eller andra bakomliggande faktorer som kan vara av intresse för att få 

en djup förståelse, men i denna studie undersöks beteenden och synsätt. 

Öppna frågor användes för att få ut mer innehållsrika svar än vad attitydfrågor hade gett. 

Trost (2001) menar att öppna frågor ska undvikas i enkätstudier eftersom det blir svårt att 

sammanställa svaren. Eftersom denna studie är kvalitativ är öppna frågor ändå passande, då 

åsikter och beteenden kommer att undersökas. Detta skulle vara svårt att få reda på genom att 

ställa slutna frågor och deltagarnas svar skulle inte ge lika mycket bakgrundsinformation.  

För att sammanställa enkäternas resultat då de mestadels bestod av öppna frågor användes 

samma metod som vid textanalyser. Textanalys är alltså både en metod och ett analysverktyg 
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där analysenheten läses ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Därefter används de 

meningar som är av relevans och kategoriseras för att visa vilka tendenser som är 

dominerande. Denna metod i sammanställningen av svaren gällde alltså de kvalitativa, öppna 

frågorna. När det gäller de frågor som är slutna användes SPSS för att sammanställa svaren 

och sedan redovisades dessa svar i överskådliga tabeller som underlättar för läsaren. 

För att få ett sammanhang och kunna se samband har svaren på olika frågor från samma 

deltagare jämförts. Detta gäller främst frågor där detta samband skulle vara intressant i fråga 

om studiens syfte. 

3.2 Undersökningens genomförande 
Enkäten utformades med frågeställningen och bakgrunden i åtanke. Grundtanken som fanns 

bakom framställningen var att varje fråga i enkäten skulle bidra till undersökningen och att 

ingen deltagare skulle kunna ta anstöt av någon av frågorna.  

För att kontrollera att ingen fråga ställts i onödan skickades enkäten ut till tre personer som 

inte är gruppträningsinstruktörer och som alla har olika träningsbakgrund. Detta även för att 

se om frågorna inte missförstås och för att se om någon fråga är oväsentlig eller bör 

omformuleras. Pilotstudien visade att alla frågor kan ge ett intressant svar som medför något 

relevant till undersökningen, och ingen av frågorna behövde omformuleras eller tas bort. 

Enkäterna skickades ut enligt ett klusterurval (Trost, 2001). Eftersom det var 

gruppträningsinstruktörer som skulle tillfrågas valde jag tre platser där 

gruppträningsinstruktörer leder sina pass, som ligger i närheten geografiskt sett. Personen som 

tog emot enkäterna var personalansvarig- eller friskvårdsansvarig på varje plats och dessa 

personer skickade i sin tur vidare enkäten till instruktörerna som arbetar på den platsen. 

Enkäterna skickades ut via e-post, av den anledningen att enkäten innehåller öppna frågor. För 

att få så bra svar som möjligt är det en fördel om deltagarna kan besvara dem i lugn och ro, 

och kan fundera en stund på sina svar. Deltagarna hade cirka två veckor på sig att besvara 

enkäten. 22 gruppträningsinstruktörer svarade på enkäten inom denna tidsram. 

3.3 Forskningsetiska aspekter 
De etiska aspekterna för forskning har tagits hänsyn till på ett flertal sätt. Dels genom att det 

inte ställdes några personliga frågor som krävde utelämnande svar eller som skulle kännas 

obekväma för deltagarna. Alla deltagare var över 15 års ålder och således behövdes inget 

tillstånd från vårdnadshavare.  
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I missivbrevet, som även deltagarna i pilotstudien fick ta del av, kan deltagarna läsa att deras 

svar kommer att vara anonyma och endast behandlas av författaren till uppsatsen. De fick när 

som helst dra sig ur studien och få sina svar borttagna. Tack vare anonymiteten skulle deras 

svar inte kunna spåras tillbaka till deras person. 

I och med detta uppfylldes de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet publicerat; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2004). Utöver detta uppfylldes de rekommendationer som beskrivits ovan 

och som även finnes i Research Methods in Education (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). 

3.4 Reabilitet och  validitet  
Trost (2007) är utgångspunkten när reabilitet och validitet tagits hänsyn till i denna studie. 

Enligt Trost (2007) finns fyra aspekter att ta hänsyn till ifråga om reabilitet. Med kongruens 

menas att frågor i en enkät har ett samband och dessutom är anpassade efter studiens syfte. 

Precision gör att deltagarna enkelt kan fylla i enkäten och förstår var de ska markera eller 

skriva sina svar. Objektiviteten innebär att olika människor ska förstå deltagarnas svar på 

samma sätt. Konstans tar upp tidsaspekten och enligt Trost (2007) betyder det att deltagarnas 

svar inte ska bero på vilken tid på dygnet de besvaras. 

Kongruensen uppfylldes i utformingsstadiet av enkäten då frågorna ska besvara 

frågeställningen och syftet. Alla frågor kan ge en bild eller en vinkel av svaret som ger mer än 

exempelvis attitydfrågor hade gjort, och alla frågor har med ämnet att göra. Enkäten består till 

största del av frågor och plats för svar under dem, vilket gör att precisionen uppfyllts. 

Objektiviteten har uppfyllts på så vis att jag som författare inte tolkat eller förändrat 

deltagarnas svar efter eget tycke utan behandlat dem som de är. På så sätt skulle en 

utomstående person få samma resultat om han eller hon skulle sammanställa svaren. Tiden på 

dygnet spelar inte in på deltagarnas svar, dels då frågorna inte är känsliga ur den etiska 

synvinkeln och dels då deltagarna själv väljer då de kan eller vill besvara enkäten. 

Trost (2007) menar att validitet innebär att frågorna som ställs till deltagarna kan besvara 

syftet. Frågorna ska på så vis vara relevanta för undersökningen. Alla frågor som ställs i 

enkäten har med ämnet att göra och tillför något till undersökningen. Under utformningen av 

enkäten fanns tänkesättet ”skulle den här frågans svar saknas om frågan togs bort från 

enkäten?”. Alla frågor har således sitt syfte. Om fallet vore annorlunda skulle det vara något 

som märktes under pilotstudien, och då hade frågan tagits bort. 
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4. Resultat 

 

4.1 Enkätsvar 

 

Totalt 22 gruppträningsinstruktörer besvarade enkäten. Av de 22 deltagarna var 16 personer 

kvinnor och sex personer män. 

 
Tabell 1. Deltagarnas åldersfördelning 

Ålder Antal deltagare 

23 2 

25 1 

26 2 

28 1 

31 2 

34 1 

37 1 

40 3 

42 2 

44 2 

46 2 

47 1 

51 1 

55 1 

 

Deltagarna var mellan 23 och 55 år gamla. 
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Tabell 2. Tid som gruppträningsinstruktör 

 

Stapeldiagramet visar hur länge deltagarna varit gruppträningsinstruktörer. Nästan 60% har 

varit instruktörer i mindre än åtta år, medan resterande andel har varit instruktörer i upp till 18 

år.  

 

På frågan om de fått någon utbildning till att vara gruppträningsinstruktörer svarade 21 

deltagare, alltså nästan 96% att de fått en relevant utbildning. Endast en deltagare saknade 

utbildning men menade att en sådan utbildning ingick i sjukgymnastutbildningen han gått och 

att han tänkte komplettera med mer utbildning senare. En annan deltagare hade själv bekostat 

sin utbildning. 

 

Sex personer svarade även att de hade gått Friskis & Svettis utbildning för 

gruppträningsinstruktörer. Fyra deltagare svarade att de hade gått flera olika utbildningar. En 

av deltagarna som gått flera olika utbildningar hade även gått ledarskaps- och 

kommunikationskurser. En deltagare som gått Friskis & Svettis utbildning beskrev att de har 

något som kallas LUF – Ledaruppföljning. Enligt hennes beskrivning är det en ledare som fått 

en längre utbildning som varje år kommer till de övriga ledarnas pass och tittar, ger feedback, 

råd och uppmuntran. 
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Följande fråga är en delfråga som hör ihop med föregående fråga, som handlar om huruvida 

deltagarna fått utbildning till att vara gruppträningsinstruktör. Den här frågan lyder ”Om nej, 

skulle du vilja ha det?”. Eftersom 21 deltagare fått utbildning svarade endast några få på den 

här frågan. Dessa fyra personer som svarade jakande menade att de alltid vill ha mer 

utbildning eller att de skulle komplettera sin nuvarande utbildning (se deltagaren i frågan 

ovan). 

 

4.1.2 Motivation enligt gruppträningsinstruktörer 

På frågan ”Vad innebär ordet motivation för dig?” kunde två synsätt urskiljas. Det första 

synsättet innebar att motivation är en vilja att göra något, en drivkraft, en strävan efter ett mål. 

Elva personer svarade att det var vad ordet ”motivation” innebar för dem. Det andra synsättet 

som kunde urskiljas var att motivation innebär glädje, något lustfyllt som får en person att 

handla. Nio personer hade detta synsätt. Två personer hade båda dessa synsätt. 

 

4.1.3 Motivation i praktiken 

Frågan om hur gruppträningsinstruktörerna motiverar deltagarna rent praktiskt hade flera 

olika trender och synsätt. Sju olika metoder kunde urskiljas och många av deltagarna använde 

sig av flera metoder. Den vanligaste metoden instruktörerna använde sig av var att använda 

rösten. Detta gjorde de genom att ”pusha” och peppa deltagarna, använda sig av 

uppmuntrande rop under passet samt informera om hur många repetitioner eller minuter som 

är kvar att göra av en viss övning. 18 personer använde sig av rösten som en metod för att 

motivera motionärerna. Vikten av att bjuda på sig själv och skapa ett roligt pass var den näst 

vanligaste metoden. 14 deltagare menade att det var viktigt för att få motionärerna att orka 

mer och känna att det är roligt att motionera. I denna metod inbegreps också att skapa en 

positiv stämning och att instruktören bjuder på sig själv, skämtar och liknande. 

Gruppträningsinstruktörens kroppsspråk var även det viktigt för att motivera motionärerna 

enligt nio deltagare. I detta ingick att de var engagerade och visade detta engagemang genom 

att röra kroppen energifullt och på så sätt inspirera motionärerna. Ansiktsuttryck, variation i 

röstläge och en utstrålning av glädje används av deltagarna som förespråkade denna metod.  

Vidare menade åtta deltagare att ett personligt intresse av motionärerna var en metod som de 

använde sig av. Denna metod innebar ögonkontakt, att visa individerna hur de skulle göra 

vissa övningar på rätt sätt i enlighet med deras behov och att hälsa och skämta när 

motionärerna kom till passet. Även beröm och uppmuntran var en stor del av det personliga 
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intresset. Åtta deltagare instruerar alla motionärer under sina pass när de visar övningarna. 

För att motionärerna ska undvika skador och få rätt träning är detta av vikt enligt dessa 

deltagare. 

Fem instruktörer menade att de väljer musik som är lämplig förr passen och att det har en 

motiverande effekt på motionärerna. Musiken kunde vara sådan som motionärerna känner 

igen, en rytmisk musik och ”peppande” musik. Fyra instruktörer ansåg att en ”vi”-känsla 

skapade en positiv stämning och en samhörighet som skulle motivera motionärerna. 

Instruktörerna som använder denna metod är noga med att själva delta i passen. En deltagare 

brukar under strechingen berätta roliga saker som hänt i veckan för att motionärerna ska lära 

känna instruktören lite bättre, och på så sätt vilja komma tillbaka. 

4.1.4 Orsaker till valet av motiverande metod 

På frågan om varför instruktörerna använder den/de metoderna kunde fem generella åsikter 

urskiljas. Majoriteten av deltagarna visade fler än en åsikt i sitt svar. Det vanligaste svaret, 

som tio deltagare gav, var att de använde en viss metod för att passet skulle vara roligt, 

inspirerande, enkelt att hänga med i och att de ansåg att musiken spelade en stor roll 

motivationsmässigt. De menade även att om passet var enkelt och roligt skulle chansen öka att 

motionärerna kommer tillbaka, och flera deltagare svarade att deras engagemang och kärlek 

till jympa smittade av sig på motionärerna. 

Sex deltagare menade att de använder sig av sina metoder för att deras erfarenhet har visat att 

de fungerar. Antingen har de sett motionärerna bli motiverade under passet eller så har 

motionärerna gett instruktörerna positiv feeback. De deltagare som hade erfarenheter som 

visade att deras metoder fungerade använde sig av alla de ovan nämnda metoderna förutom 

gemenskapskänslan; personligt intresse för motionärerna, de använde rösten, kroppsspråket 

och musiken, de ville skapa ett roligt pass och de ville instruera motionärerna till att 

genomföra övningarna på rätt sätt. 

Vidare valde tre deltagade sina metoder därför att de själva har blivit motiverade av dem, och 

därför anser att de fungerar. En av dessa deltagare brukade även förändra sina metoder utefter 

utbildningen hon gått tidigare (Friskis & Svettis) med bland annat ljussättning eller att pusha 

extra mycket under en viss låt. Hon menade att dessa metoder varierade från gång till gång, 

vilket gör passsen spännande. 
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Tre av deltagarna använde sina metoder därför att det kändes bäst för dem. Det var deras 

ledarstil och de menade att om de hade gjort något annat skulle det kännas onaturligt, och då 

skulle även kvaliteten på passet försämras. 

Tre av deltagarna ville genom sina metoder få motionärerna att tänja på gränserna och orka 

mer. I sina metoder använder de rösten och peppar med ord, de ser glada ut, försöker bli lika 

trötta som motionärerna, har taktfast musik som folk känner igen och använder uppmuntrande 

ord för att peppa motionärerna till att orka mer.  

I övrigt motiverade instruktörerna valet av sina metoder på olika vis som inte platsar i ovan 

nämnda kategorier. En deltagare påpekade i föregående fråga att alla motionärer 

tränar/motionerar av olika orsaker, för att må bra, se bra ut och liknande. Därför är hon 

noggrann med att tala om varför de gör en viss övning, vad den är bra för och vilket resultat 

den kommer att ge. En annan deltagare menade att han anpassar sin metod efter vad invididen 

behöver för att bli motiverad. Det var svårt när motionären är ny, berättade han, men om 

någon kommer flera gånger märks det vad han eller hon blir motiverad av. En av deltagarna 

motiverade valet av metod med orden ”enkelt, ärligt och effektivt”. Metoden som används av 

denna deltagare är att ha roligt, för att det smittar av sig. 

4.1.5 Mål med passet 

Fyra olika målsättningar kunde urskiljas från svaren på frågan ”Vilka är dina mål när du leder 

ett gruppträningspass? Ex: motivera deltagarna, göra passet roligt, hjälpa dem att undvika 

skador etc.”. Som på de andra frågorna har majoriteten av deltagarna svarat flera olika saker 

på denna fråga.  

19 deltagare menade att deras mål med gruppträningspasset är att det ska vara roligt. 

Motionärerna ska ha roligt och ha upplevt att tiden gått fort, var några kommentarer bland 

svaren. Tio av deltagarna lade stor vikt vid att motionärerna skulle få en bra träning (så att de 

känner att de ansträngt sig) och att minimera skaderisken. Detta genom att instruera noggrant 

och observera om någon har svårigheter med en viss övning. I sådana fall ges en alternativ 

övning för att skador inte ska uppstå. En av deltagarna som är utbildad sjukgymnast skrev att 

”förebygga skador och att bygga en funktionell kropp [är] två grundpelare i allt jag gör”. 

Åtta deltagare svarade att de har som mål att motivera motionärerna, få dem inspirerade och 

att kämpa lite extra. Denna inspiration består av att motionärerna börjar förknippa motion 

med något som inte behöver vara jobbigt, utan istället roligt, och att motion då kommer bli en 

vana i deras liv. 



20 
 

Fem deltagare menade att deras mål med passen är att motionärerna ska få ett enkelt pass som 

är lätt att följa med i. Dessutom vill instruktörerna att motionärerna ska kunna uppnå det de 

vill med sin träning och att kunna träna efter sina egna förmågor. Enkla pass underlättar detta 

syfte då motionärerna gör så mycket de själva orkar och kan ta i mer om de känner för det. 

Övriga kommentarer var att två deltagare ville förmedla sin kärlek eller passion till jympa, 

och att det var deras mål med passen. En annan deltagare menade att träning ska leda till 

något, exempelvis ökad styrka eller smidighet, bättre kondition och liknande och att träning 

även ska förbereda kroppen på att klara av kraven i vardagen. Denna träning ska enligt 

instruktören utövas på ett säkert sätt och med vetenskapliga belägg och erfarenhet som är 

beprövad. En av deltagarna hade som mål att få motionärens förtroende, för att på så vis 

kunna motivera denne bättre. Förtroendet byggdes enligt instruktören upp genom att vara 

social, skoja och prata med motionärerna både efter passet och när de möts utanför 

träningslokalen. Instruktören nämnde även att han brukar se så att motionärerna mår bra, som 

en metod för att bygga upp ett förtroende. 

4.1.6 Hur instruktörerna upplever motionärernas motivation 

Den sista frågan i enkäten lyder ”Hur upplever du att motionärerna påverkas av dina metoder 

att motivera dem?”.  Varje deltagare har fått svara fritt och därmed kan flera trender ha 

urskiljts hos en person. 

16 deltagare ansåg att de upplever att motionärerna påverkas positivt av deras metoder att 

motivera dem.  

Tio deltagare har fått feedback och beröm för sina pass och för sitt engagemang och sin 

energi. 

Sju deltagare upplevde att de såg på motionärernas kroppsspråk att de blev motiverade. 

Motionärerna ansträngde sig för att ta i mer på passen, de såg glada ut och hade ett leende på 

läpparna när de lämnade passet. 

Fem deltagare såg det som ett tecken på motivation hos motionärerna när de valde att komma 

på samma pass varje vecka. 

Fyra deltagare upplevde att de fick mycket beröm för sitt musikval till passen, och ansåg att 

musiken verkar motiverande på dessa motionärer. 
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4.1.7 Samband 

16 deltagare upplevde ett positivt resultat från motionärerna och dessa deltagares svar 

jämfördes med deras svar på frågan om hur de motiverar motionärerna rent praktiskt (se 

rubrik 4.1.3 Motivation i praktiken) för att se om ett samband eller en trend kunde urskiljas. 

Samtliga metoder användes men i olika hög grad.  

Av de 16 deltagarna som upplevde ett positivt resultat använde sig 15 av dem av rösten för att 

motivera motionärerna. De använde alltså uppmuntrande rop och ”peppande” ord för att få 

motionärerna att bli mer motiverade.  Elva av deltagarna lade vikten på att det skulle vara ett 

roligt pass och att motionärerna skulle känna glädje för att glömma bort att det kan vara 

jobbigt att motionera. Sex personer använde sitt kropps- och ansiktsspråk för att visa 

engagemang och förmedla energi på så vis. Sex deltagare ansåg att det var viktigt att ge 

instruktioner så att motionärerna skulle veta varför de utför en viss övning och för att minska 

risken för skador. Fem deltagare valde musik som skulle verka motiverande på motionärerna, 

genom att de kände igen den eller att den var energisk. Fyra deltagare ville under sina pass 

skapa en känsla av gemenskap och visa att de svettas tillsammans med motionärerna. Tre av 

deltagarna lade istället fokus på att visa personligt intresse och engagemang för att på så vis 

motivera motionärerna. 

Tio deltagare hade svarat att de upplevde att motionärerna blev motiverade av deras metoder 

eftersom de fått feedback och beröm av motionärerna efter passen. Av dessa deltagare 

använde fem personer sig av rösten när de leder sina pass, fyra personer lägger fokus på att ha 

ett roligt pass och två personer instruerar noggrant. En person vardera väljer musik med 

omsorg, satsar på att skapa en personlig kontakt med motionärerna och vill skapa en känsla av 

gemenskap. 

De sju deltagarna som svarat att de såg på motionärernas kroppsspråk och ansiktsuttryck att 

de blir motiverade använde sig av följande metoder: fem deltagare använder sig av rösten, 

fyra deltagare vill ha ett roligt pass, tre deltagare instruerar motionärerna, två deltagare 

använder sig av kroppsspråket för att förmedla energi och till sist använder sig en deltagare 

vardera av musiken som en motiverande metod, skapar personligt intresse eller en känsla av 

gemenskap. 

Fem deltagare upplevde att motionärerna blivit motiverade när de väljer att komma tillbaka 

till passen varje vecka. Tre av dessa deltagare använder rösten för att motivera motionärerna i 
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sina pass, tre deltagare satsar på roliga pass, två deltagare instruerar motionärerna, en 

deltagare strävar efter personligt intresse och en deltagare vill skapa en känsla av gemenskap. 

Fyra av deltagarna upplevde att de fått beröm för valet av musik under sina pass. Tre av dessa 

deltagare svarade att en av deras metoder för att motivera motionärerna var just valet av 

musik. 

4.1.8 Genus 

Sex deltagare var män och 18 deltagare var kvinnor. Skillnader mellan kvinnors och mäns 

svar redovisas här.  

Tre av männen upplevde att motionärerna påverkades positivt av deras metoder att motivera 

dem. Tre av männen upplevde motivationen hos motionärerna på deras kroppsspråk och 

ansiktsuttryck under och efter ett pass. Två av männen hade fått feedback på sina pass. 

Metoderna som användes var att ha roligt (fyra deltagare), rösten (fyra deltagare), 

kroppsspråket (två deltagare) och musiken (en deltagare). Dessa metoder var dominerande när 

båda könen undersöktes tillsammans. Även den upplevda motivationen hos motionärerna 

upplevdes på liknande sätt i liknande proportioner. 

Tretton av kvinnorna svarade att motionärerna påverkades positivt av deras metoder till att 

motivera dem. Sex av kvinnorna hade fått feedback på sina pass, och fyra kvinnor vardera 

fick beröm för valet av musik, hade stamkunder eller såg på motionärernas kroppsspråk att de 

verkade motiverade. 

Tolv kvinnor använde sig av rösten som metod för att motivera motionärerna. Nio kvinnor 

valde att bjuda på ett roligt pass som motiverande metod, sex kvinnor lade vikten på att 

instruera sina motionärer, och fyra kvinnor vardera använde sig av sitt kroppsspråk, musik 

eller en känsla av gemenskap. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Öppna frågor användes i enkäten för att få in mer information än vad sakfrågor hade gjort. 

Detta medförde att sammanställningen av resultatet var tidskrävande och krävde både jobb 

och eftertanke. Eftersom varje deltagare inte använt sig av exakt likadana ord när de besvarat 

enkäten användes textanalys-metoden till viss del. När det gäller vissa svar fick meningen 
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bakom svaren ses till och läggas in i en kategori, istället för att använda den exakta 

formuleringen. Däremot har svaren inte tolkats eller gjorts om. 

Hade intervjuer använts så hade svaren varit bredare, djupare och mycket mer information 

hade framkommit vilket hade bidragit till en djupare förståelse, varvid följdfrågor hade kunnat 

ställas och oklara svar skulle kunna förklaras. Denna studie eftersträvade dock en 

trendundersökning på en större population och därför användes enkäter; e når ut till många 

fler personer.  

Enkäten skickades ut till den personen som var personal- eller friskvårdsansvarig på platser 

där gruppträningspass hålls, och den personen skickade i sin tur enkäten till instruktörerna på 

den arbetsplatsen. Det var alltså postenkäter som skickades ut (Trost, 2007). Populationen 

valdes enligt ett geografiskt klusterurval. Det går därför inte att säga hur stort bortfallet blev 

av dem som valde att inte delta i undersökningen. Några enstaka instruktörer skickade in 

svaret långt efter det sista datumet som var satt och togs inte med i beräkningen. För att få fler 

instruktörer att svara skulle enkäten kunna skickas till dem personligen, efter att först ha 

frågat om de vill delta.  

Enkäten var inte för lång eller innehöll många frågor, vilket ska undvikas så att deltagarna 

inte tröttnar (Trost, 2007). Detta märktes även på svaren som gavs. Ofta kom de långa svaren 

på sista frågan i enkäten, även om det fanns långa svar på flera av frågorna innan det. Detta 

visar att deltagarna dragit nytta av att de fått välja själv när de vill besvara enkäten och på så 

vis hinner tänka igenom sina svar. Detta kan ses som en fördel gentemot gruppenkäter som 

lämnas exempelvis innan eller efter ett pass. Deltagarna kan då känna sig stressade eller känna 

obehag på något annat sätt och lägger inte ner lika mycket tanke bakom svaren.  

Skillnader i deltagarnas kön framkom, det var alltså flest kvinnor som deltog. Huruvida detta 

beror på om kvinnor är mer villiga att delta i enkätundersökningar eller om det är fler kvinnor 

som är gruppträningsinstruktörer är svårt att veta. I B-uppsatsen, som behandlar om 

motionärer upplever att deras motivation till motion påverkas av en gruppträningsinstruktör 

(Olsson & Stalsky, 2010) var majoriteten av deltagarna kvinnor och gruppenkäter delades ut. 

En möjlig förklaring kan vara att kvinnor i större utsträckning arbetar som 

gruppträningsinstruktörer och går på sådana pass, varvid männen håller till på gymmet eller 

ägnar sig åt andra idrottsformer. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Faskunger (2004) och hans modell för förändringsbenägenhet ligger till grund för ansatsen i 

denna studie. Enligt modellen är handlingsstadiet och aktivitetsstadiet båda riskzoner för 

återfall om inte vissa metoder används för att förhindra detta hos individer som genomgått en 

förändring. Dessa metoder är enligt Ibid (2004) socialt stöd, belöningar, positiv feedback och 

beröm. Att inte ta emot beröm är att underminera sitt eget förändringsarbete, och därför är den 

sociala aspekten med feedback och socialt stöd väldigt viktig så att individen känner sig 

stöttad och kan ta till sig av beröm. Personen bör även se positiva resultat för att hålla 

motivationen uppe. 

Vad är då motivation? Ahl (2004) har återgett fraser som ”drivkraft” och ”skäl till att göra 

något” i ett försök att kasta ljus över ordets innebörd. Deltagarna i denna studie hade två 

synsätt som var dominerande. Det ena, som delades av elva instruktörer, innebar att 

motivation är en vilja att göra något, en ”drivkraft” och en strävan efter ett mål. Nio deltagare 

svarade å andra sidan att motivation för dem var glädje, något lustfyllt som får en person att 

handla. Två deltagare delade båda dessa synsätt. Detta visar vad instruktörerna menar när de 

besvarar frågor om motivation och avslöjar vad de värdesätter när de vill motivera sina 

motionärer. 

18 deltagare använde sig av rösten för att motivera motionärerna till motion på 

gruppträningspassen, och till att fortsätta motionera och komma tilbaka på passen. En av 

deltagarna menade att det är väldigt viktigt att berömma motionärerna. Eftersom så många 

lägger fokus på vad de säger och att ”peppa” motionärerna kanske detta är något 

instruktörerna får lära sig under sin utbildning. 21 av deltagarna har fått utbildning på olika 

platser och är således utbildade instruktörer.   

Att en individ mår bra efter ett tränings- eller motionspass istället för att känna sig trött och 

slut är något som håller motivationen uppe enligt Faskunger (2004). Fjorton deltagare menade 

att de ansåg att det var viktigt att ha ett roligt pass. Vissa av dessa deltagare skrev exempelvis 

att de vill att motionärerna känner glädje när de går ifrån passet och att ”de fysiska 

ansträngningarna inte enbart varit jobbiga och ett måste”. En annan skrev att de flesta av 

motionärerna går ifrån hennes pass med ett stort leende på läpparna, och att det viktigaste 

enligt henne var att de har tyckt att passet var roligt. ”Är det inte roligt så tränar man inte 

något mer sen”, lade hon till. Ännu en deltagare skrev att grundtanken på hennes pass är att ha 
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roligt, få en energikick av träningen och på så vis glömma bort att det är jobbigt. Om det är 

roligt är det större chans att träningen blir en vana, det går hand i hand, menade hon. 

Det sociala stödet är viktigt för att få motivationen att hålla i sig en längre period, men det kan 

vara svårt för gruppträningsinstruktörer att påverka motionärernas omgivning, familj och 

bekanta. Däremot kan de skapa en känsla av gemenskap och visa med sitt kroppsspråk att de 

tillsammans med motionärerna bildar en grupp och att de utför en aktivitet tillsammans. Nio 

deltagare lägger stor vikt vid kroppsspråket när de leder pass och fyra personer vill skapa en 

känsla av gemenskap. Dessa faktorer kan förstärka den sociala aspekten i gruppträningspass 

och på så vis göra passet till en trivsam upplevelse där motionärer kan lära känna varandra 

och instruktören. En av deltagarna brukade under strechingen berätta för motionärerna om 

roliga saker som hänt henne under veckan för att uppnå detta syfte. 

En annan metod som kan påverka det sociala i gruppträningspass är en som används av åtta 

deltagare i denna undersökning, nämligen personligt intresse. Deltagarna försöker ”se” varje 

motionär och rekommendera övningar som kanske lämpar sig bättre för en viss motionär. Att 

hälsa, skämta, berömma och uppmuntra motionärerna var en stor del av att visa ett personligt 

intresse. Detta uppfyller behovet Faskunger (2004) skrev om och stämmer även med 

Maslow’s behovspyramid beskriven av Ahl (2004) där det i detta fall är tillhörigheten som 

uppfylls, och till en viss del även uppskattningen. 

Åtta deltagare valde att vara noggranna med att instruera motionärerna om hur de ska utföra 

de angivna övningarna. De visar övningarna, förklarar dem samt berättar varför övningarna 

ska utföras och vad de resulterar i. Detta är ett sätt att kommunicera med motionärerna som 

kan bidra till ett socialt stöd och hjälpa motionärerna att se positiva resultat av sin träning, då 

de kan märka en förbättring i sin kropp efter en tid.  

I studien A Test of Self-Determination Theory in the Exercise Domain (Edmunds, Ntoumanis, 

& Duda, 2006) framkommer det att gruppträningsinstruktörens roll i gruppträningspass är 

väsentlig när det gäller att öka motionärernas motivation till motion. Detta genom att stödja 

motionärernas självständighet så att de på så vis kände att deras psykiska behov 

tillfredsställdes. Detta behov skulle i sin tur kunna uppfyllas bland annat genom att 

motionärerna känner att de har valmöjligheter, enligt studien.  

Flera av deltagarna i denna studie ansåg att det var viktigt att visa motionärerna hur de skulle 

utföra vissa övningar, men även att ge motionärerna alternativa övningar om de första inte 
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passar dem pga. skador och liknande. Detta kan vara ett sätt att ge motionärerna valfrihet och 

självbestämmanderätt, och på så vis också öka deras kompetens och kunnighet. 

Studien Investigating the Mediational Relationship of Leadership, Class cohesion, and 

Adherence in an Exercise Setting  (Loughead, Colman, & Carron, 2001) undersöker huruvida 

deltagarna uppfattar att klassammanhållning fungerar som en medlare mellan instruktörens 

beteende, deltagarnas närvaro samt deras upplevda ansträngning. Populationen var äldre 

vuxna och de fick genomgå ett träningsprogram varefter de fick till uppgift att utvärdera flera 

faktorer i detta program, bland annat gruppträningsinstruktörernas entusiasm och 

undervisning.  Samband blev funna mellan instruktörernas motivation och tillgänglighet och 

deltagarnas upplevda ansträngning, samt ett förhållande mellan instruktörens entusiasm och 

deltagarnas närvaro. 

Nio av deltagarna i denna studie lade stor vikt vid att visa med kropps – och ansiktsspråket att 

de var engagerade och motiverade. Sex av dessa deltagare hade märkt att motionärerna 

påverkades positivt av deras metoder och hade alltså kroppsspråket som en av sina metoder. 

Ytterligare fyra deltagare ville skapa en känsla av gemenskap. Fem deltagare märkte att vissa 

motionärer kommer tillbaka varje vecka, och deras metoder var bland annat att ”pusha” med 

rösten och att skapa en känsla av gemenskap. Det kan med andra ord vara viktigt för 

instruktörer att visa detta engagemang och att visa sin motivation för att i sin tur motivera 

motionärerna på sina pass, och för att hålla denna motivation uppe så att de kommer tillbaka 

på passen. 

En studie av Lamarche och Gammage  (2010) visar att motionärernas effektivitet ifråga om 

att påverka andra människors uppfattning om dem (SPE) ökar, samtidigt som motionärernas 

oro över sociala sammanhang (SSA) minskar under ett gruppträningspass. Om detta har visat 

sig bero på instruktörens kön, vilket studien undersöker, har dock inte framkommit.  

Inte heller i denna studie syntes några större genusskillnader, då både män och kvinnor 

använder samma eller liknande metoder i liknande utsträckning. Skillnaden som framkom var 

dock att sex män deltog i studien och därav 16 kvinnor. Inga märkvärda skillnader mellan 

könen syntes heller i hur instruktörerna upplevde att motionärerna blev påverkade av deras 

metoder. 

 En annan studie av Lamarche, Gammage och Strong (2009) undersöker huruvida 

förekomsten av en spegel i träningssalen påverkar både motionärernas SPE och SSA. 29 



27 
 

kvinnor genomförde passet framför en spegel, medan 22 kvinnor genomförde passet utan 

spegel. Efter flera mätningar syntes inga skillnader i SPE och SSA om det fanns en spegel i 

rummet. Vare sig en spegel fanns eller inte, så ökade SPE och SSA minskade under passet. 

Författarna kom fram till att resultaten troligtvis berodde på att deltagarna i studien deltog i ett 

träningspass, inte på förekomsten eller bristen av en spegel i salen. 

Enligt olika sportanläggningar, såsom Bollnäs Sporthall (2011) eller Friskis & Svettis (2011) 

ska instruktörerna på dessa anläggningar vara engagerade och utbildade för att få leda pass. 

Friskis & Svettis (2011) menar att passen ska vara genomtänkta, ge hög effekt 

träningsmässigt, ha hög standard och minimal skaderisk. Sådana pass bör rimligtvis uppnås 

genom att utbilda instruktörerna. 21 av deltagarna har fått utbildning som är relevant för att 

leda gruppträningspass, och åtminstone fyra av de 22 deltagarna som totalt deltog vill ha mer 

utbildning. Erfarenhet kan också vara en del av utbildningen då lärandet är en ständig process. 

Hela nio deltagare har tio års erfarenhet eller mer, enda upp till 18 år totalt. 

Sammanfattningsvis var de metoder som gjorde att motionärer valde att komma tillbaka till 

vissa instruktörers pass bland annat att instruktörerna använde rösten för att motivera dem, 

och att de ville skapa en känsla av gemenskap. Att instruktörerna själva var engagerade, 

tillgängliga och villiga att instruera motionärerna upplevdes verka motiverande på dem. Att 

göra passet roligt att det ”jobbiga” med träning glöms bort var även en väldigt använd och 

uppskattad metod.  

5.3 Fortsatt forskning 
Att använda sig av öppna frågor i enkätform har gett många deltagare och givande svar, men 

att använda sig av intervjuer skulle kunna vara ett sätt att få reda på mer om samma eller 

liknande frågor. En sådan forskning skulle kunna avslöja mer om instruktörernas attityd och 

målsättning med sina pass, och tillåta följdfrågor som annars inte går att ställa genom enkäter. 

Brukar instruktörerna märka någon skillnad på vad som motiverar män och kvinnor? Brukar 

män visa sin motivation annorlunda än kvinnor? Hur kan fler män lockas till 

gruppträningspass? Att få svar på sådana frågor kan i sin tur ge en större förståelse och 

kunskap till huruvida män kan behandlas annorlunda än kvinnor och om de i så fall blir mer 

motiverade till att fortsätta gå på gruppträningspass. 

Eftersom gruppträningspass kan bidra till ett positivt resultat för någon som vill förändra sin 

livsstil och uppehålla sina träningsvanor skulle det vara till nytta för alla som befinner sig i 

den situationen. Detta speciellt med avseende på den sociala aspekten, med beröm, en känsla 
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av gemenskap, nya bekanta eller rentav vänner och en grupp som har samma mål som 

individen själv – att fortsätta motionera. Kanhända att män går på andra pass än kvinnor? Män 

kanske inte uppskattar pilates eller liknande träningsformer, utan föredrar något där de får 

utveckla sin styrka och kondition. Att forska i vilka träningsformer män föredrar ifråga om 

gruppträningspass skulle kunna kasta nytt ljus över hur de skulle kunna lockas till sådana 

pass. 

De flesta av deltagarna i den här undersökningen har tidigare fått utbildning i någon form till 

att leda gruppträningspass och vara kompetenta instruktörer. De har därför vissa metoder som 

flertalet i olika stor utsträckning använder sig av, metoder som även bekräftar det tidigare 

forskning visat. Frågan är – hur motiverar de instruktörer som inte fått utbildning till att vara 

gruppträningsinstruktörer? I hur stor utsträckning blir de utbildade till att använda sig av de 

ovan beskrivna metoderna, och hade de – om de inte haft utbildning – använt sig av samma 

metoder? Sådan forskning skulle kunna visa nyttan och vikten av en relevant utbildning och 

möjligtvis även vikten av att flera gånger under sin yrkestid som instruktör vidareutbilda sig 

och påminna sig tidigare kunskap. Forskningen skulle även kunna bidra till att nuvarande 

utbildningars innehåll ses över och revideras utefter de nya rönen och efter de brister som kan 

finnas.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Motivation till motion 

Hej! 

Jag är en student från Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle som just nu 

skriver min C-uppsats. I min uppsats undersöker jag hur gruppträningsinstruktörer upplever 

att de påverkar motionärerna i fråga om motivation till motion. 

Därför vänder jag mig till dig som är instruktör i gruppträningspass. Det är helt frivilligt att 

delta i undersökningen och det tar bara några minuter att fylla i enkäten.  

Du är självklart helt anonym i undersökningen och får när som helst dra dig ur. Dina svar 

kommer endast att behandlas i min C-uppsats på Högskolan i Gävle. Om du har några frågor 

om enkäten eller undersökningen, kontakta mig via mail: XXX eller telefon: XXX. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Magdalena Stalsky  

 

  

mailto:e_olsson_@hotmail.com
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Bilaga 2: Enkäten 
 

Kön: Kvinna  Man 

 

Födelseår: 

 

Hur länge har du varit gruppträningsinstruktör? 

 

Har du fått någon utbildning till att vara gruppträningsinstruktör? 

 

Om nej, skulle du vilja ha det? 

 

Vad innebär ordet ”motivation” för dig? 

 

Hur motiverar du motionärerna på dina pass rent praktiskt?  

 

Varför använder du den/de metoderna? 

 

Vilka är dina mål när du leder ett gruppträningspass? Ex: motivera deltagarna, göra passet 
roligt, hjälpa dem att undvika skador etc. 

 

Hur upplever du att deltagarna påverkas av dina metoder att motivera dem? 
          

Tack för din medverkan! 

 


