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Förord 

 

Passar här på att tacka mina respondenter som ställde upp i min studie och som har visat sitt 

engagemang. Tackar även min mamma som har hjälpt till med korrekturläsning av texten i 

studien. Slutligen vill jag passa på att tacka min handledare Sverre Wide som visat stort stöd 

och engagemang samt bidragit med kloka synpunkter. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien är att bland motionärer som tränar i fysisk aktivitet tillsammans, 

undersöka gruppdynamiken. Är det verkligen fråga om en egentlig grupp och vilket 

förhållande står i så fall individen i till denna grupp? Jag har använt mig av en kvalitativ, 

hermeneutisk metod med semistrukturerade intervjufrågor. Fem personer deltog i min studie, 

tre kvinnor och två män som alla tränar med andra på Friskis och Svettis.  

Resultaten analyserades och tolkades utifrån uppkomna tema kopplade till undersökningens 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning kring begreppet gruppdynamik.  

Resultaten visade att träningsgruppen varken var ett renodlat gruppfenomen eller en 

individuell träningsform. Detta tolkades som att det snarare handlade om ett slags semigrupp 

som involverar en blandning av de två fenomenen. Vidare framkom att upplevelsen av roller i 

träningslokalen fanns bland männen men inte bland kvinnorna. Resultaten stöder tidigare 

forskning på området men motsäger den också på vissa punkter. 

 

Nyckelord: träning, grupp, gruppdynamik, roll. 
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1. INLEDNING 

Det västerländska samhället erbjuder idag en oändlig mängd träningsformer och olika slags 

hälsosatsningar. Vi blir ständigt överhopade av reklam från TV och tidningar till föredrag på 

arbete och skola, som menar att vi behöver röra på oss mer. Vi lär oss att förutom att vi 

förbättrar vår fysiska hälsa kan även vårt psykiska välmående påverkas av att vi tränar. 

Kroppen står i fokus som aldrig förr i dagens samhälle. Att träna kan anses som en trend idag. 

Alla träningsformer passar heller inte alla människor. Att träna i grupp är något som blivit allt 

vanligare i dagens samhälle och kan vara ett alternativ till individuella träningsformer. Det är 

sådan gruppträning som denna studie kommer att handla om. 

 

Idén till den här studien grundar sig på ett eget intresse av träning i grupp. Jag har under ett 

flertal år tränat på Friskis & Svettis och tyckt att det gett mig både fysiskt och mentalt 

välmående. Utöver förbättrad hälsa har träningen inneburit en gemensam träffpunkt för 

sociala kontakter. Att motionera i grupp har för mig alltid känts mer motiverande än 

individuella träningsformer. Därför blev jag intresserad av att studera andra människors 

betydelse för träningen. En viss förförståelse har jag därmed för ämnet. 

 

Dagens individpräglade samhälle, med fokus på oss som självständiga individer, anser jag är 

intressant att ställa mot att träna i grupp som kräver ett samarbete. Vad innebär det för 

individen att behöva anpassa sig efter andras syften, mål och behov. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här studien är att bland motionärer som tränar i fysisk aktivitet tillsammans, 

undersöka gruppdynamiken.  

 

Utifrån detta syfte kommer dessa frågeställningar vilja besvaras: 

- Vilken sorts grupp är en träningsgrupp? 
- Upplever deltagarna att de tränar tillsammans eller snarare var och en för sig? 
- Spelar man en roll när man tränar i grupp? 
- Hur upplever deltagarna varandra? 
- Vad gör att en träningsgrupp fungerar bra? 
 
2.1 Disposition 

Efter dessa inledande avsnitt följer vidare avsnitt: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Tidigare forskning 
 

Här redovisas tidigare 

forskning inom området. 

4 Teoretiska 
utgångspunkter 

 

I detta kapitel redovisas 

de teorier som är 

väsentliga för min 

studie. 

 

6 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas 

resultatet av mina 

intervjuer. 

 

5 Metod 
 

Här ges en 

beskrivning av mitt 

metodval, urval samt 

mitt tillvägagångssätt 

vid inhämtning av 

information. 

 

 

7 Analys 
 

I analysen knyts 

teorierna samman med 

de resultat jag fick från 

intervjuerna. 
 

8 Slutdiskussion 
 

Här redovisas 

reflektioner och 

studiens slutsatser. 

Jag kommer även med 

förslag på vidare 

forskning. 
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2.2 Avgränsning 

Jag har i min studie enbart fokuserat mig på motionärer på Friskis och Svettis i Eskilstuna. I 

och med att jag vill försöka fånga motionärernas upplevelse av att träna med andra är det 

dessa jag valt att intervjua. Jag har avgränsat mig till fem personer, varav tre kvinnor och tre 

män. Ålder varierar från 22 till 35. Personerna i studien har tränat mellan ett till 11 år på 

Friskis och Svettis. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning kring gruppdynamik som jag 

anser är relaterat för min studie. Det rör sig om fem olika forskningsartiklar som behandlar 

ämnet gruppdynamik från lite olika synvinklar. Tillsammans ger de en överblick över 

forskningsområdet, vilket kommer att fungera som en bakgrund för min studie. 

 
Burke med flera (2005) har genomfört en studie utifrån insamlandet av åtskilliga studier inom 

området av träningsgruppers samhörighet. Resultaten visade att träningsgrupper existerar som 

riktiga grupper. Individerna är medvetna om att de befinner sig i en grupp och i den fungerar 

samarbetet väl. Faktorer som roller, normer och statusskillnader visade sig finnas gemensamt 

i studierna. Samarbetet med de andra deltagarna fungerade som bäst då det tillfredsställde 

deltagarens personliga behov av träningen.   

 

En studie som Fraser och Spink (2001) gjort utgår ifrån ett 12-veckors program för kvinnor 

med fysiska gruppaktiviteter som lätt aerobics, spincykling, gång och rodd. I aktiviteterna 

mättes graden av närvaro i träningsmomenten, social support mellan deltagarna samt 

tillmötesgåendet i de olika träningsmomenten. Resultaten visar att social support vid träning 

ger ett samspel till de andra i gruppen samt skapar en närvaro i träningsmomenten. Den 

sociala supporten visade sig stärka individens självförtroende och skapa trygghet i träningen. 

För hög grad av övervakning, av till exempel en instruktör, visade sig sänka antalet 

närvarande deltagare.  

 

En aktiv träningsnärvaro är något som även tas upp i Estabrooks och Carrons studie (1999) 

om äldres uppfattning av att träna i grupp. De menar att en återkommande närvaro är viktigt 

för motionärernas attityder och känsla av kontroll till träningen. Finns det känsla av att klara 

av olika aktiviteter kan även uppfattningen av kontroll utvecklas. Deltagandenärvaron visade 

sig även öka då det fanns en hög grad av uppfattning av aktivitetens sammanhang. Även i 

denna studie styr sociala faktorer träningen. Ju större känsla av sammanhang och likasinnade 

attityder, beteenden och uppfattningsförmågor, desto starkare gruppkänsla.  

 

Enligt Midtgaard (2005) har även det sociala stödet i träningen med andra betydelse för den 

mentala och emotionella hälsan. Deltagarna i denna studie var cancerpatienter mellan 18-65 

år, som skulle träna för att stärka både den fysiska som den psykiska hälsan. Upplevelser 

utifrån träning av bollsporter, aerobics, spincykling och lite hårdare motståndsträning 
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studerades utifrån semistrukturerade intervjufrågor. Det sociala stödet som fanns i träningen 

dämpade inte bara tankar på sjukdomen utan ökade även känslor av motivation. Bland 

deltagarna fanns upplevelser av att träningen blev roligare tillsammans med andra i och med 

att de stöttade varandra. Det fanns också känslor av skyldighet att kämpa på med träningen 

gentemot de andra även vid tidpunkter då det kändes tungt. Att se upp till varandras 

prestationer kunde hjälpa till att vilja göra sitt bästa.  

 

Loughead och Carron (2003) menar på att relationen mellan ledaren och motionärerna är 

viktig. Tjusningen av att gå och träna ökar med en ledare som är engagerad och är kompetent 

i sin roll. Ledaregenskaper som höjer tillfredsställningen hos motionärerna är tillgänglighet, 

motivation och entusiasm. Hur ledaren utförde övningar samt var närvarande i träningen 

visade sig ha betydelse för tilltron till ledarrollen. Gruppaktivitetens dragningskraft visade sig 

i denna studie ha betydelse för individens känsla av sammanhang i träningen. 

 

3.1 Sammanfattning 

Tidigare forskningsresultat har visat olika aspekter av fenomenet gruppdynamik. Att befinna 

sig i en verklig grupp i träningssammanhang verkar ha visat på goda resultat. Enskilda 

individer uppmärksammas inte utan betraktas i gruppsammanhang mer som en del av en 

helhet. Vidare har det sociala utbytet av att träna i grupp visat sig ha gemensamma fysiska och 

mentala effekter för gruppmedlemmarna. Det visar sig genom högt deltagandeantal, hög 

motivation, ökad stödkänsla, ökat självförtroende och en tryggare samvaro. Ett högt 

deltagandeantal har visat sig ha betydelse för medlemmarnas attityd och kontroll kring 

träningen. Kontrollen är något som visade sig även kunna bero på deltagarnas uppfattning av 

att klara av de olika aktiviteterna. Sänks däremot närvarosiffran har det koppling till ett alltför 

strängt övervakat ledarskap. Gruppmedlemmar som har likasinnade normer och värderingar 

delar en starkare känsla av gemenskap, vilket är vanligt bland bekanta eller 

vänskapsrelationer. Sist men inte minst har ledarens egenskaper av engagemang och 

kompetens betydelse för motivationen i gruppen.  

 

Trots att det finns en del forskning om träning i grupp anser jag att min studie skulle kunna 

bidra till ytterligare kunskap rörande just gruppdynamiken i sådana grupper. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPDYNAMIK 

I den här delen kommer jag att ta upp de teoretiska utgångspunkterna för min studie om 

gruppers dynamik. Socialpsykologen Forsyth R. Donaldsson refererar till en mängd olika 

forskningsresultat kring begreppet gruppdynamik och vad det innefattar. En utgångspunkt för 

min studie är hans begrepp och definitioner. För att sedan gå djupare in i vad en grupp är 

knyter jag an till Johan Asplunds begrepp om Gemeinschaft och Gesellschaft. Begreppsparet 

vinklar två olika aspekter kring vad en grupp kan vara med olika handlingsnivåer. Att vi 

spelar roller beroende av situation är vanligt. Att vara pappa är att gå in i en roll medan den 

person han är på jobbet är en annan. Erwing Goffmans rollbegrepp är en annan av mina 

utgångspunkter i mitt arbete kring gruppers dynamik.  

 

4.1 Inledande anmärkningar: Vad är en grupp? 

En grupp kräver minst två medlemmar som samspelar socialt med varandra. En övre gräns för 

hur många den kan bestå av finns inte. De som ingår i en grupp delar en identitet för att 

definiera sig själva men även för att kunna bli igenkända av åtminstone varandra. Samtidigt 

som varje grupp är unik på sitt sätt har alla grupper gemensamma attribut. Till exempel har 

varje grupp ett uppsatt mål och en delad sammanhållning. Interaktionen inom gruppen är 

organiserad och inbördes sammankopplad (Forsyth, D.R. 1999: 5-8). Vidare består gruppen 

oftast av en eller flera ledare som upprätthåller strukturen och ordningen. Stabila 

relationsmönster mellan ledaren och gruppmedlemmarna säkrar gruppens struktur. Ledaren 

och gruppmedlemmarna influerar varandra. Därigenom sker en interaktion dem emellan där 

de måste samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat. Vidare har ledaren möjlighet att 

motivera gruppmedlemmarna så att de får mer självförtroende att utföra uppgiften. Uppsatta 

normer styr över varje grupps interaktion och handlingar. Dessa faktorer formar gruppen och 

dess beteende för vad som anses rättfärdigt eller mindre i ett givet sammanhang (Forsyth, 

D.R. 1999: 343-344). 

 

4.1.1 Struktur 

Stabila relationsmönster utgör strukturen i en grupp. Genom interaktionen måste gruppens 

medlemmar kunna samarbeta och lita på varandra. Detta är faktorer som håller ihop gruppens 

struktur och som säkrar dess stabilitet. Inom grupper behövs regler som följs av varje medlem 

för att inte störa ordningen. Hur olika aktiviteter ska utföras måste gruppmedlemmarna göra 

upp om. Ett grundläggande begrepp inom gruppstruktur är normer. Dessa avgör beteendet hos 

gruppens medlemmar. Normerna vägleder gruppen så att alla rör sig åt ett och samma håll. De 



 7 

hjälper gruppen att bli motiverad, skapar meningsfulla och förutsägbara reaktioner samt 

organiserar det sociala samspelet (Forsyth, D.R. 1999: 120-121). Vägledande roll kan även en 

ledare ha som fattar beslut som rör gruppen. Gruppmedlemmarna följer ledarens anvisningar 

vilket skapar ordning och vägledning (Forsyth, D.R. 1999: 8). I en grupp spelar medlemmarna 

olika roller. Rollen måste spelas korrekt i enlighet med uppsättningen för att gruppstrukturen 

kräver det beteendet (Forsyth, D.R. 1999: 124).  

 

Från början när gruppen bildas är oftast gruppens medlemmar på jämlik nivå vad gäller status. 

Efter en tid skiljer vissa individer ut sig och intar högre rangordnade roller (Forsyth, D.R. 

1999: 132). Dessa kan vara hierarkiskt ordnade efter status eller auktoritet som till exempel 

socioekonomiska förhållanden. Ju högre hierarkiskt ordnade roller desto mer utrymme finns 

för kontroll, beslutsfattande, ansvar och gruppens språkrör (Forsyth, D.R. 1999: 199). 

Komplicerade roller är oftast högt rangordnade, som till exempel en ledarroll. Hög upplevd 

status hos en medlem i en grupp kan leda till känslor av stress för de andra medlemmarna. 

Detta kan ske speciellt då rollen är kopplad till beteenden som är mångtydigt definierade eller 

när de råkar i konflikt med varandra. En orsak till att vissa personer intar en roll av att tillhöra 

en högre status är att de vill visa sig dominanta. Ett sätt är att visa sig överordnad gentemot 

andra medlemmar är att hota eller attackera andra medlemmar. Denne kan i sin tur antingen 

försvara sig eller visa sig underlägsen. Höjningen i rank kan bli en tävling inom gruppens 

medlemmar. Att olika statusförhållanden i en grupp är något att sträva efter är inget som tyder 

på. Snarare verkar det som att det är ett hot mot gruppens struktur och skapar ogynnsamma 

relationer (Forsyth, D.R. 1999: 128-132). 

 

4.1.2 Mål 

Som nämnts tidigare kan gemensamma mål uppnås effektivt om det är flera som samarbetar 

och hjälps åt. Målen kan bidra till att ena en grupp. Målet kan vara gruppens orsak till att 

genomföra en viss aktivitet tillsammans. Olika grupper har olika mål beroende vad de vill 

uppnå. Ett sätt att nå högre mål inom en grupp är att det finns tävlingsinstinkter hos 

medlemmarna. Tävling är en stark motor för att sätta igång motivation som i sin tur leder till 

ökat intresse kring uppgiften och större ansträngning att nå målet. Att tävla är dock en 

individuell sakfråga där den enskilde måste lägga fokus på sig själv. Individen glömmer då 

lätt bort att se till gruppens bästa. Det händer till och med att det finns risk för sabotage i form 

av undanhållande information eller kritik som missgynnar gruppen som helhet att lyckas. Det 

bästa utifrån social synpunkt är därför att motarbeta tävling så mycket som möjligt inom en 
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grupp. En grupp tjänar bäst på att samarbeta för att lyckas och nå gemensamma må (Forsyth, 

D.R. 1999: 242). För att mer se till gruppens bästa bör istället arbetet fokuseras på gruppens 

intressen. Är målet klart för varje medlem ökar chanserna till att gruppen ska lyckas. Genom 

att diskutera och ge feedback under arbetets gång effektiviseras gruppens funktioner (Forsyth, 

D.R. 1999: 166). Definierade mål sätter fart på olika processer som ökade ansträngningar, 

bättre planering, förhöjda produktionsprocesser, bättre kvalitetsbevakande arbete samt ökat 

gruppengagemang (Forsyth, D.R. 1999: 292). 

 

4.1.3 Sammanhållning 

Sammanhållande grupper är enade grupper som tycker om att interagera med varandra samt är 

ihållande under långa tidsperioder. Sammanhållningen i en grupp baseras på ett bestämt 

engagemang. Gruppen är viktig för den enskilda individen för att till exempel säkra gruppens 

gemensamma överlevnad. Genom det starka bandet blir gruppen enig och stark. Graden av 

sammanhållning kan variera för olika grupper. Ju högre nivå, desto större blir gruppens 

möjlighet att bibehålla sina medlemmar. På individnivå baseras sammanhållningen med de 

andra gruppmedlemmarna på attraktion. Antigen fattar personen tycke för en annan i gruppen, 

känner ett förtroende eller respekt (Forsyth, D.R. 1999: 9). Nära vänner har gemensamma 

egenskaper men frågan är om de har engagemang till gruppen som helhet? Är det möjligt att 

känna gemenskap utan att ha ett känslomässigt band? Kan en sådan grupp ändå vara en 

sammanhållande grupp? Gruppmedlemmar kan känna gemenskap även fast de inte är nära 

vänner enligt Forsyth (1999: 150). Däremot krävs det en positiv gruppanda som för 

aktiviteten vidare. En social attraktion uppstår när individerna attraherar varandra genom 

omtyckta kvalitéer. Till skillnad från en personlig relation är denna opersonlig. Kvalitéerna 

som attraherar medlemmarna är då mer fokuserade på gruppen som helhet kopplat till status 

av typiska gruppmedlemmar. Vidare kan en sammanhållande grupp även ses som ett 

teamwork. Huvudfokus ligger här på framåtanda att vilja föra gruppens syften framåt. I andra 

hand kommer därmed den eniga gruppkänslan och relationer. Exempel på en sammanhållande 

grupp kan vara en familj, ett samhälle eller ett team. En sammanhållande grupp känner 

samhörighet med varandra. Vi-känsla baseras på graden av sammanhållning i 

gruppsammanhanget. Utifrån gruppen kan den egna individen känna en social 

tillhörighetskänsla som är unik för den egna gruppen. Ju högre grad av enad gruppkänsla, 

desto mer ökar känslan av att befinna sig i ett statiskt medlemskap. I sin tur kan detta öka 

individernas entusiasm kring gruppen, det aktiva engagemanget samt bidra till färre 
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personliga och sociala problem. Hög grad av gruppkänsla kan även öka gruppens livsglädje, 

styrka och förmåga (Forsyth, D.R. 1999: 149-151). 

 

4.1.4 Kommunikation 

I kommunikationen gruppmedlemmarna emellan sker ett utbyte av inflytande i båda 

riktningar. Kollektivets individer har ett slags beroende gentemot gruppens bestående 

individer. Det kan bestå av inflytande av idéer, olika tekniker, stöd eller uppmuntran, som 

medlemmarna behöver för att kunna upprätthålla gruppen. Ju fler medlemmar desto mer 

komplex blir gruppen och kräver mer struktur och ordning. I en väldigt stor grupp är det 

omöjligt att ha inflytande över alla medlemmar vilket leder till att ett beroende till varje 

medlem blir litet. I sin tur kan inte gruppmedlemmarna influera eller påverka varandra utan 

måste begränsas till ett visst antal individer. Gruppens definierande av status- och 

rollförhållanden genom norm och värdesystem påverkar i sin tur medlemmarnas sätt att vara 

och kan få konsekvenser för gruppen. En organisation med olika hierarkiska nivåer kan 

påverka gruppens grad av kontroll och effektivitet (Forsyth, D.R. 1999: 5-7).   

 

För att gruppen ska vidarebehållas behöver medlemmarna ifrågasätta saker som finns inom 

den. En fråga kan vara: Vad gör individerna i gruppen? Andra kan vara: Hur enig står 

egentligen gruppen? Finns det en gruppledare? Har det förekommit förändringar över tid 

inom gruppen och i sådana fall vilka? Uppfyller gruppen dessa krav har medlemmarna en 

förståelse för varandra (Forsyth, D.R. 1999: 7). 

 

Det finns grupper som baseras på personer som befinner sig i utomliggande positioner i 

centraliserade nätverk. I dessa kallade centraliserade nätverk kontrolleras gruppens handlingar 

huvudsakligen av en central person. Denna person som till exempel kan vara en ledare är då 

en person som egenmäktigt öppnar och stänger vägar för kommunikationen för gruppen 

(Forsyth, D.R. 1999: 142). 

 

4.1.5 Konflikter 

Forsyth (1999: 238) menar att konflikter är något som är återkommande i en grupp. 

Personliga oenigheter kan men behöver inte leda till gruppkonflikt. Liksom positivt inflytande 

kan medföra en god sammanhållning, kan ogillande medföra sammanstötningar. Om dessa 

inte löses kan det innebära ett hot mot gruppen som sammanhållandet enhet. Grunder till att 

konflikter uppstår kan ha sina rötter kring personliga oenigheter; av inkompetens, blyghet, 
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kommunikationssvårigheter, tvångsbeteenden, slarvighet och fånighet. Det finns olika sätt att 

hantera konflikter på. Antingen kan personen vara passiv och drar sig för att göra något åt 

saken. Ett annat sätt är att aktivt kämpa för det som den tycker genom att ta till strategier som 

att tävla, dominera, tvinga. För att bibehålla sammanhållningen är det många gånger bättre att 

acceptera olikheterna genom att anpassa sig, ge med sig eller att vara formbar (Forsyth, D.R. 

1999: 238).  

 

4.1.6 Yttre gränser 

En grupp skiljer ut sig ofta mot andra grupper. Vi-känslan är oftast stark inom den egna 

gruppen och individerna identifierar sig med sina egna medan de visar distans till 

utomstående. Att urskilja sig från andra sker oftast omedvetet men är ett sätt att urskilja sig 

genom kategoriserande. Individer som ingår i antingen den gruppen man själv tillhör eller en 

annan utsätts ofta för generaliseringar. Detta sker kring individens intressen, kvalitéer och 

osynliga kännetecken. In- och utgrupper finns överallt i olika sammanhang. Ingruppers 

medlemmar gör föreställningar om andra grupper rätt enkelt och utan större avvikelser. Alla 

ses som mer eller mindre likformiga. När det däremot handlar om den egna gruppen är kraven 

större. Dessa präglas av mer komplexa föreställningar samt skillnader. Olikheter leder till mer 

konflikter och är typiska inom den egna gruppen. Det är lätt att komma ifrån det som 

gruppens medlemmar faktiskt har gemensamt än det som urskiljer dem. Gemensamma attribut 

är ett sätt att visa att det finns en konformitet inom gruppen. Exempel på detta är att 

medlemmarna har likadana kläder, gemensamma motton eller hemliga kodord. Vidare är 

konflikter mellan grupper vanligt i form av tävlan. Att tala på olika sätt kan vara ett sätt att 

urskilja sig från andra grupper eller att ha en särskild hållning eller attityd. Ett annat sätt är att 

på ett negativt sätt utvärdera andras handlingar. Detta kan ske även om det är samma sorts 

handling som den egna gruppen tidigare gjort men som då utvärderades positivt. Blir den egna 

gruppen kritiserad är det vanligt med känslor av att vilja förnedra den andra gruppen. Upplevs 

hot mot individens självförtroende är det möjligt att gruppen börjar diskriminera utgruppen 

som ett slags försvar. Medlemmar som har låg status eller som känner sig vara av mindre 

betydelse är oftare mer ivriga i sitt försvar. De har även en tendens att kunna vara mer 

avvisande mot andra grupper. Ett sätt att hävda gruppens starka sidor kan vara att visa på 

uthållighet eller seghet. Detta är vanligt förekommande i tävlingssammanhang då det ena 

laget förlorar. Det förlorande laget har då ändå en chans att visa att de är duktiga och 

upprätthålla dess styrka som en grupp (Forsyth, D.R. 1999: 388-394). 
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Efter att ha gått igenom några allmänna aspekter vad gäller grupper i allmänhet, skall jag nu 

titta närmare på två olika sorters grupper. Det handlar om en uppdelning som varit mycket 

inflytelserik inom sociologin. 

 

4.2 Två sorters grupper: Gemeinschaft och Gesellschaft 

Johan Asplund talar (2004: 23) om två olika typer av grupper. Dessa två grupper kan ses som 

tankefigurer, skapade som ett sätt att se verkligheten på. I det traditionella samhället finns å 

ena sidan Gemeinschaft, huvudsakligen baserad på kollektiv ordning, bestående av familjen. 

Å andra sidan kan det samhället ställas mot Gesellschaft, det moderna samhället vi lever i 

idag, med betoning på städer ordnad av fria överenskommelser och kontrakt.  

 

4.2.1 Gemeinschaft 

Gemeinschaft kan ses som en organism, en oplanerad och naturlig social enhet. Gemeinschaft 

kopplas ofta ihop med landsbygden. I en by eller småstad möter bekanta varandra. 

Samhörigheten med bekanta skapar trygghet och säkerhet för invånarna. Att möta en främling 

kan där anses uppseendeväckande bland invånarna. Intimiteten i denna typ av samhälle 

medför ett ansvarstagande medborgarna emellan. Sammanhållningen får därför en privat 

prägel som innefattar förtrolighet. Vidare existerar konflikter i Gemeinschaft. Uppstår 

däremot konflikter bland de bekanta invånarna sker det som en baksida av gemenskapen. I 

och med konflikter kan fiender också skapas. Dessa riskerar att hamna utanför gemenskapen. 

Här baseras konflikterna av raseri och sker oftast väldigt impulsivt. I Gemeinschaft är 

kommunikation högst verklig, då den handlar om att se och bli sedd. Genom orden i 

relationen med andra framträder människans personlighet. Språket och ordet förmedlar en 

verklighet kring vad som anses som gott och sant. Gensvaret är helhjärtat vilket förutom det 

verbala språket även kan visa sig genom bekräftande eller bejakande samt blickar (Asplund, J. 

2004: 20-87).  

 

4.2.2 Gesellschaft 

Gesellschaft kan ställas i motsats till vad ett Gemeinschaft står för. Gemeinschafts landsbygd 

ställs mot Gesellschafts storstadsliv. Landsbygdens intima och bekantskapsgrundade 

sammanhållning ställs här mot ett samhälle som är uppbyggt av främlingskap. I en storstad 

möter främlingar varandra. Att möta en gammal bekant eller god vän kan anses 

uppseendeväckande. Att främlingar ska gå mot att bli vänner är dock inget som eftersträvas i 

Gesellschaft. Ju mer livet baseras på främlingskap, desto bättre. Orsaken till att en storstad 
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fungerar så bra som den gör är att den baseras på ytliga kontakter. Obekanta som nya 

obekanta människor finns alltid i rörelse i storstan. I positiv mening bidrar dessa till mångfald 

och variation. Till skillnad från Gemeinschaft som grundas på att vilja hjälpa sin nästa gör 

Gesellschaft motsatsen. Här lever invånarna mer för sig själva. Människorna delar staden 

gemensamt men lever individuellt sina liv, passar egna tider och är ute av olika anledningar. 

Den har ingen intim prägel av samhörighet eller bekantskap som Gemeinschaft har. Att göra 

någonting för någon annan är ovanligt. Sker det däremot ett utbyte som gynnar egna intressen 

kan det vara aktuellt. Vidare kan människorna i Gesellschaft ses som ett redskap för den egna 

individens syften och för att kunna nå individuella mål. Hög variation eller mångfald av 

människor gynnar ett fungerande Gesellschaft. I kontrast till Gemeinschaft är Gesellschaft en 

konstlad, uttänkt social enhet eller organism. Samlevnaden är snabbt föränderlig och skenbar. 

Ett Gesellschaft baseras på kontrakt och status. Säkerheten i den stora staden grundas på en 

hög grad av anonymitet. Den sker genom hög ordning och kontroll, vilket är en förutsättning 

för det fungerande storstadslivet. Befolkningen följer dessa förhållningar inte av moraliska 

förpliktelser utan mer som en storstadsreflex. Att bli hjälpt är inget man som storstadsbo kan 

räkna med. Att klara sig själv blir därmed av stor relevans och eget ansvar. Får man hjälp 

möts man oftast av en främling som bara finns där vid rätt ögonblick till hands. Att däremot 

försöka förvandla Gesellschaft till ett Gemeinschaft vore mindre bra. Resultatet skulle bara ge 

ett oäkta sken av Gemeinschaft (Asplund, J. 2004: 23-87). 

 

Gesellschaft är, till skillnad från Gemeinschaft som då och då kan sägas vara plågat av 

konflikter, uppbyggt av just konflikter. Dessa kan liknas med marknadsekonomiska 

konflikter. Den präglas konstant av organiserad konflikt men utan den skulle marknaden 

förlora sin drivkraft. I kontrast till Gemeinschaft råder alltså stor tävlan i Gesellschaft. Det 

råder stor konkurrens som bidrar till att alla vill lyckas bäst, sälja mest och så vidare. Behövs 

det så tvekar inte parterna att lägga ut krokben för varandra för att gynna sig själva. 

Kommunikation i Gesellschaft kan uppfattas som blyghet till skillnad från Gemeinschaft, 

speciellt vid oförberedda uppmanande uttalanden. Till skillnad från Gemeinschafts positiva 

respons kan kommunikationen i Gesellschaft bli störande eller pinsam (Asplund, J. 2004: 73-

87). 

 

4.3 Att spela en roll i en grupp 

Goffman (2002: 23) menar att vi ständigt gör intryck hos varandra genom roller vi har i olika 

situationer. I en direkt fysisk interaktion påverkar deltagarna ömsesidigt varandra.  
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Genom att utföra lämpliga handlingar för en viss situation visar individen ett uttrycksfullt 

ansvar för de andra deltagarna. Antydningar och vinkningar från den som agerar anses 

signalera betydelsefullhet i framträdandet. Oavsiktliga gester kan även ha betydelse 

(Goffman, E. 2002: 182).  

 

Människor spelar roller inom nästan varje situation. Rollen förväntas bemötas med allvar av 

observatörerna inom den givna situationen. Att vara trovärdig och äkta i sitt framträdande blir 

därför av relevans. Rollen som spelas bör nästan gå på rutin för att äktheten inte ska behövas 

betvivlas. Vid framträdandet finns ett bakomliggande motiv av att vilja kontrollera intrycken 

som uppkommer. Blir uppträdandet inte trovärdigt riskerar också individen att uppfattas som 

cynisk. Individen kan då tvingas spela en roll för att kunna tas på allvar. Syftet med 

framträdandet blir då annat än det som publiken ser. Framträdandet kan då upplevas som ett 

rent nöje, som ett skådespel. Då publiken måste försöka ta individen på allvar kan detta vara 

en upprymd utmaning för individen. Detta kan dock ske medvetet eller omedvetet. Fasaden 

som visas upp gentemot observatörerna kan bestå av både det ena eller det andra. Speciellt för 

en fasad är att den är platsbunden. Miljön spelar en stor roll för inramningen av sceneriet. 

Lokalen för skådespeleriet bör se ut på ett visst sätt innan själva aktiviteten kan börja. 

Aktörerna ska kunna identifiera sig med sin omgivning så att de känner sig trygga i den. Vid 

uppvisandet av den personliga fasaden för den specifika situationen belyses den agerande 

sociala status. Ett saktmodigt och fogligt manér tyder på att individen är med på att bli ledd av 

andra i gruppen. Baseras manéret däremot på aggressivitet eller överlägsenhet är detta 

svårare. Då är det vanligare att situationen styrs av individens egna initiativ. Fasader kan 

komma att bli institutionaliserade som en slags kollektiv representation. Utöver fasader som 

vi uppvisar vid vissa situationer kan dessa tendera till att bli stereotypiserade och abstrakta. 

Den stabilitet och mening fasaden får är beroende av den speciella uppgiften som står i 

centrum (Goffman, E. 2002: 23-53). 

 

Konfrontationer i gruppsammanhang kan ske då sociala skillnaderna blir för stora. Rang eller 

befattning kan visas i rekvisita i form av bland annat kläder, utseende, hållning, talmönster, 

gester och ansiktsuttryck (Goffman, E. 2002: 28-33). Framträdande beteende inom gruppen 

kan förmedla intrycket av vanvördnad, oförmåga eller ett beteende som inte är passande för 

situationen. Agerandet kan dock ske oavsiktligt och är sådant som vi alla gör någon gång 

ibland. Exempel är att personen snavar, snubblar, tappar koncentrationen, gäspar, skrattar 

eller glömmer vad han eller hon ska göra. Detta kan även uppfattas som ett sätt att inte ta 
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interaktionen på allvar, brist på engagemang och ointresse (Goffman, E. 2002: 53). 

Framträdande eller störande beteende hos en person som är nybörjare möts oftare av mer 

hänsyn än en med mer erfarenhet. Fler misstag accepteras i och med att personen är mer utsatt 

att begå dessa fel. Agerar däremot en person med erfarenhet avvikande får den inte samma 

välvilliga bemötande. Vid sådana situationer är det vanligare att teammedlemmarna visar 

vilka gränser som gäller för gruppen. Det kan ske genom tillrättavisande, varningar, 

hostningar eller blickar. Gränserna kan sägas finnas där som ett slags beskyddande åtgärd för 

gruppens framträdande (Goffman, E. 2002: 199-203).  

 

Goffman definierar (2002: 75) ett team som en grupp individer som tillsammans samarbetar 

för att framföra en speciell rutin. Här är gruppens gemensamma framträdande viktigt för att 

utåt sett upprätthålla att de är ett team. Medlemmarnas individuella variationer kommer i 

andra hand kring det givna temat. I sin tur kan gruppens normer medföra att individen sätter 

sina egna värderingar i andra hand för gruppens. Gruppens normer kan vara så starka att 

individen tar över dem även fast han eller hon är emot dem från början. Övertygelsen blir så 

stark att den tar över allt annat. Om individen inte följer detta mönster kan den sabotera 

teamframställningen genom sabotage. Det kan handla om att uppträda olämpligt eller att 

motarbeta framställningen. Alla medlemmar i gruppen måste förlita sig på att alla medlemmar 

uppträder på ett visst sätt (Goffman, E. 2002: 75-78). I ett team är det av vikt att agera med 

försiktighet och kunna planera sitt framträdande. Varje medlem i teamet har ett ansvar att vara 

beskyddande och hjälpa sina gruppmedlemmar genom att visa disciplin, lojalitet och 

försiktighet. Om en agerande begår ett misstag är det av högsta relevans att de andra 

teammedlemmarna stöttar upp personen. Att vara taktfull på detta vis skyddar gruppens 

intryck och kan rädda gruppens rollframträdande. En annan typ av taktfull behandling är att 

visa hänsyn till en nybörjare som är mer utsatt än en van aktör. Att ställa till med en scen är 

inget som de andra aktörerna gör. Även fast aktörerna inte direkt kan identifiera sig med 

nykomlingen eller känner starkt för den, kan de förbise misslyckanden för att rädda gruppens 

framträdande. I sin tur måste den agerande som misslyckas med någonting i framträdandet 

vara mottaglig för tillrättavisningar som de andra kommer med. I sin tur måste personen vara 

samarbetsvillig och vilja rätta sig efter varningarna, att se dem som ett slags hjälp. Personen 

måste inse att den har handlat olämpligt och snabbt ändra sitt beteende för att rädda 

situationen. Visar inte gruppens medlemmar en taktfullhet finns risk att disciplinen och 

lojaliteten till de andra teammedlemmarna störs och att individen blir mittförstådd. För 
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teamets bästa är det av relevans att undvika störningar så att framträdandet kan ske följdriktigt 

och tas på allvar (Goffman, E. 2002: 182-204).  

 

4.4 Sammanfattning  

Teorierna har visat att en grupp innehåller många olika komponenter och kan vara ett väldigt 

komplext system. Att interagera med medlemmarna i gruppen är väsentligt och kunna 

samarbeta för att nå gemensamma mål. Samtidigt innebär det ett stort engagemang, 

respekttagande, vilja och tålamod för att få det att fungera. För att stå enade och kunna lyckas 

måste gruppen hållas samman mot andra grupper. Att det kan finnas en möjlighet att skilja på 

olika sorters grupper kan ge oss ytterligare insikt kring begreppet grupper och gruppdynamik. 

Vidare har vi sett att människor alltid spelar olika roller, vilket påverkar hur grupper fungerar. 

Goffman ansåg jag därför vara av största relevans för min studie. Här finns möjlighet att 

grundligt gå igenom hur roller ser ut i en grupp och hur de utspelar sig. I sin tur kan både 

Asplunds som Goffmans begrepp kopplas tillbaka kring Forsyth´s begrepp och teorier av vad 

en grupp är och hur den fungerar.  
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5. METOD 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i min studie och jag har arbetat 

med semistrukturerade intervjufrågor. Orsaken till det är att jag vill kunna få fram 

respondenternas upplevelser angående den fysiska träningens gruppdynamik. Möjligheten till 

ett fritt samtal är möjligt med halvstrukturerade frågor än om de redan på förhand var 

bestämda helt och hållet. Denna metod bidrar positivt även till att forskaren får möjlighet att 

kunna styra samtalet utifrån studiens syfte (Kvale, S. 1997:35).  

 

Genom denna metod är det möjligt att skapa en helhetsbild av sammanhanget som studeras. I 

sin tur bidrar detta till en ökad förståelse för sammanhang och sociala processer. Denna metod 

ger också möjlighet för forskaren att ta del av den intervjuades livsvärld på ett djupare plan. 

Närheten till intervjupersonerna innebär, förutom den fysiska närheten ansikte mot ansikte, en 

social närhet och tillit mellan forskaren och den intervjuade personen. Intervjusvaren ska 

sedan återges av forskaren autentiskt för att på bästa sätt kunna referera till personens egna 

upplevelser. Vad denna metod dock inte kan frambringa är generaliserbarhet i statistisk 

bemärkelse, till en större population. En annan negativ aspekt med en kvalitativ metod är att 

det kan vara svårt att jämföra den information som kommer fram mellan intervjupersonerna. 

Orsaken till detta är att svaren kan skilja dem emellan på grund av den halvstrukturerade 

intervjutekniken. Den bygger inte på samma frågor eller samma svar vilket bidrar till en viss 

variation mellan respondenternas svar (Holme, M. H.; Solvang, K. B. 1991: 79-81, 93). 

 

5.1 Hermeneutik som metodologisk ansats 

Utifrån min ansats att vilja tolka och förstå det upplevda i den fysiska aktivitetens 

gruppdynamik, har jag valt att använda mig av en hermeneutisk ansats. Att tolka och förstå 

sker genom inlevelse i personens livsvärld. Begrepp som tydning, tecken, maning och råd 

bygger hermeneutiken på. Jag är inte ute efter att vilja förklara någonting utan mer av att få 

djupare kunskap kring begreppet gruppdynamik. Då vi inte kan ställa oss utanför oss själva på 

grund av den egna erfarenheten vi bär med oss, kommer tolkningen att vara ett sätt att se på 

verkligheten. Utifrån intervjuernas innebörd kommer mening och betydelse kunna utvinnas 

genom samförstånd i dialogen (Ödman, P-J. 2005: 8, 10,15,19,28).   

 

Den hermeneutiska forskningsmetoden bygger på öppenhet åt båda håll i mötet mellan två 

människor. Mötet ska beskrivas precis som det är, hur det upplevs av personen 

verklighetsmässigt (Ödman, P-J. 2005: 19-20). Enligt mig är den här metoden bäst lämpad för 
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det jag ska undersöka. Andra metoder kan lämpa sig bättre för forskare med andra intentioner. 

Mitt sätt att vilja förstå och tolka är anpassat efter den hermeneutiska forskningsmetoden.  

 

Utifrån en vald text, i detta fall de transkriberade intervjuerna, tolkas materialet bland annat 

utifrån dolda innebörder som ska försöka klargöras. Det är inte intervjupersonerna som ska 

tolkas, utan själva texten. Det är de mänskliga handlingarna som ska utvinnas ur texten, inte 

ett på redan förhand förutspått fenomen. Vi bör frigöra oss från vane- och 

tvångsföreställningar till att öppna upp våra sinnen och ta in mötet som något nytt och djupare 

(Ödman, P-J. 2005: 31-32, 37, 42-43). 

 

Ödman beskriver den hermeneutiska tolkningen såhär: ”Att tolka är att tyda tecken. Vi gör 

betydelseangivningar, berättar att vi ser något som något”. (Ödman, P-J. 2005: 44) 

 

Vi gör alltså egna tolkningar av något vi ser. Tolkningen är därför individuell, utifrån vår egen 

förförståelse och erfarenhet. Andra människor kan uppfatta saker på andra sätt än det vi själva 

gör, men målet är att uppnå intersubjektiv kunskap. Vi väljer medvetet en aspekt av en 

företeelse då vi tolkar den som något. Att ha en förförståelse hjälper oss när vi ska tolka, i och 

med att vi inte behöver lägga ner lika stor möda, som om vi inte hade någon. Tolkningen, 

sinnesuttrycken, språket och förförståelsen går samman i tolkningsarbetet i en snabb takt. 

Därför är det omöjligt att urskilja någon ordningsföljd av dessa. Syftet med tolkningen är att 

vi vill förstå en djupare innebörd, för att kunna orientera oss vidare. Att tolka kan ses som en 

process där vi frilägger och tilldelar mening. Det handlar både om att forskaren och den 

studerade personen ska tillskapas betydelse och innebörd. Därigenom får tolkandet en 

tvådelad riktning. Att inte tvinga sig på är viktigt enligt hermeneutiken. En dialog ska ske på 

lika villkor mellan forskaren och respondenten som kan bidra till en ömsesidig förståelse och 

förändring. Detta sker genom att personerna har en inre dialog med sig själva och kan 

reflektera. Den ökade förståelsen kan i sin tur ge mottagarna nya perspektiv på fenomenet och 

till och med bidra till att de kan vilja förändra sina liv. Att förklara olika begrepp genom 

tolkningen är nästa steg. Då ska begrepp klargöras tydligt, avhandlas och argumenteras. 

Genom förklarandet kan utsagorna kring sammanhang, relationer mellan företeelser och 

begrepp, förtydligas och klargöras. Den hermeneutiska tolkningstraditionen kan ses som en 

spiral av oändligt lärande och utvecklande. Utifrån intresse eller nyfikenhet kan mer kunskap 

fås, som i sin tur ger oss en bättre bild av helheten och delarna. Den kan i sin tur leda till nytt 
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intresse och i sin tur ny förståelse och helhetsbild (Eriksson & Wiedersheim, 1999: 220; 

Ödman, P-J. 2005: 8-9, 44-46, 59).  

 

5.2 Urvalsförfarande 

Jag har intervjuat fem motionärer på Friskis & Svettis, tre kvinnor och två män som tränar i 

grupp. Jag har använt mig dels av ett bekvämlighetsurval samt i kombination med ett visst 

strategiskt urval, då jag fick tag på intervjupersonerna. Ett bekvämlighetsurval innebär att jag 

har intervjuat personer som är lätta att få tag på utan tanke på tänkbar urvalsram. Kriteriet var 

att personerna skulle träna i grupp. För att få en så bred grupp som möjligt valde jag medvetet 

strategiskt både män och kvinnor. Ett strategiskt urval handlar om att intervjupersoner väljs ut 

på ett medvetet sätt. Detta görs för att få med så olika respondenter som möjligt. Är urvalet 

litet kan ett sådant urval vara att föredra. En negativ aspekt med detta urval är att respondenter 

som tackar ja till att vara med i studien ofta kan skilja sig i vissa avseenden från dem som 

tackar nej (Esaiasson, P. med flera. 2004: 210; Halvorsen, K. 1989: 102). 

 

I och med att jag tränar en hel del i grupp själv, hade jag god tillgång till fältet. Ett 

bekvämlighetsurval blev därför rätt naturligt för min del vilket skedde i min hemkommun 

Eskilstuna. Var och en av mina respondenter kontaktade jag via telefon för att höra om det 

fanns intresse av att vilja medverka i min studie. Jag informerade i stora drag av vad studien 

skulle handla om samt att de skulle vara helt anonyma för att skydda deras identitet. Samtliga 

respondenter godkände att de skulle bli inspelade på band. Att samtliga mina respondenter var 

positiva och gärna ville prata om ämnet kan sägas vara ett problem. Om det funnits personer 

som inte varit lika öppna om ämnet hade de kanske svarat på ett annorlunda sätt. Jag ansåg 

ändå att jag fann viktiga och centrala delar av begreppet gruppdynamik som är viktiga att visa 

fram. 

 

5.3 Förberedelser och genomförandet av intervjuerna 

Intervjuguiden formulerade jag utifrån bestämda teman, som grundades i mina teoretiska 

utgångspunkter som jag ansåg som relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar. 

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna kände sig bekväma med. De skedde 

dels på Mälardalens Högskola i stängda studierum, dels hemma hos mig. Valet av plats fick 

varje respondent själv bestämma. Detta tog jag hänsyn till för att skapa bästa förutsättningar 

så att respondenterna skulle kunna tala så fritt och öppet som möjligt. Efter genomförda 

intervjuer transkriberade jag materialet noggrant. Varje intervju tog mellan 30 minuter och en 
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timme. Därefter skrev jag ner allt ordagrant. För att kunna hålla alla intryck färskt i minnet. På 

så sätt fick jag en bättre chans att kunna minnas personernas kroppsspråk och mimik. 

 

5.4 Etiska aspekter 

Inom kvalitativ forskning är det särskilt viktigt att vara medveten om olika etiska aspekter. 

Det finns fyra forskningsetiska krav som bör uppfyllas vilka är: nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. Orsaken till detta är att 

intervjupersonerna har vissa rättigheter gällande deras personliga integritet. Att jag fick nyttja 

respondenterna i min studie handlar nyttjandekravet om. Som nämnts tidigare har de bland 

annat rättighet att få vara anonyma, vilket konfidentialitetskravet handlar om. Det kan finnas 

information som respondenterna inte vill ska offentliggöras och detta måste jag som forskare 

ha respekt för och ta hänsyn till. Jag som forskare måste tänka på att inte bryta den 

tystnadsplikt som det innebär. Gör jag det bryter jag mot respondenternas rättigheter om att få 

vara anonyma. Då finns det risk att hamna i konflikt med det krav av personskydd som finns 

som reglerar detta. En positiv sida av att respondenterna är anonyma är att det ofta öppnar upp 

för ärliga svar. Vore inte fallet så skulle det kunna hindra personen att tala fritt. Därigenom 

kan viktig information utelämnas och det skulle inte ge samma djup i intervjun som är 

önskvärt med kvalitativ forskning. Vidare måste respondenterna ge sitt samtycke att frivilligt 

delta i undersökningen. Då mina respondenter gav sitt godkännande att delta uppfylldes 

samtyckeskravet. Respondenterna har rätt att få information om vad studien handlar om, vad 

den kommer att användas till samt vilka som kommer att få ta del av den. Detta handlar 

informationskravet om. Informationen ska inte på några sätt ge upphov till kränkning av vare 

sig personerna i fråga, deras anhöriga eller andra personer (Holme, M. H.; Solvang, K. B. 

1991: 334-335).  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Den kvalitativa metod jag har valt i min studie avser att vara den bästa metoden för att kunna 

svara på mitt syfte och frågeställningar. Överensstämmer tillvägagångssättet med den 

teoretiska definitionen finns en god validitet enligt Esaiasson, P., med flera (2002: 61). Vidare 

definieras begreppet validitet som frånvaro av systematiska fel samt att mäta det som är avsett 

att mäta. Sättet att mäta definieras av begreppet reliabilitet. God validitet innefattas av att 

studien inte har slumpmässigt eller systematiska fel. Bristande reliabilitet kan ske under 

datainsamlingen eller under databearbetningen. Orsakerna är till exempel trötthet, 
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feluppfattningar av det sagda, stress, ouppmärksamhet eller missförstånd (Esaiasson, P., med 

flera. 2002: 61, 67). 

 

Jag är av den åsikten att min studie har en god validitet då jag har svarat på det som jag avsåg 

att besvara. Jag har kunnat svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag anser att jag har 

varit väldigt koncentrerad, uppmärksam samt noggrann när jag genomfört samt gått igenom 

mina intervjuer. Detta bidrar till att min studie även har en god reliabilitet.  

 

5.6 Analys och databearbetning 

Först gick jag i genom mitt intervjumaterial på ett sådant sätt att jag antecknade och strök 

under centrala teman som kom fram. Även underaspekter kring dessa teman som jag ansåg 

viktiga noterades. Jag gick igenom materialet en andra gång för att se eventuella 

motstridigheter som passade in i min definition kring gruppdynamik. När jag sedan på så sätt 

fått fram intervjupersonernas upplevelser av att träna med andra, fortsatte jag att utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter, göra en fördjupad tolkning och besvara mina forskningsfrågor. Till 

sist kontrollerade jag min tolkning av materialet genom att läsa igenom intervjuerna en sista 

gång.  

 

När jag vill visa att skratt förekommit, gör jag detta genom att skriva *skratt* i citaten. Vidare 

visar jag fortsättning från stycke genom att skriva … i citaten. Betoning av ord kommer jag att 

visa genom att skriva ”” i citaten. När jag skriver .. mellan ord i citaten, betyder det att det 

förekommit en paus i samtalen.  
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6. RESULTAT  

I det här avsnittet redovisar jag resultatet av min studie utifrån mina respondenters berättelser. 

Efter en kort presentation av respondenterna följer mina resultat uppdelade efter uppkomna 

teman. I resultatet presenteras mönster som i huvudsak är gemensamt för gruppen samt 

viktiga underaspekter av begreppet gruppdynamik.  

 
 
6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Här följer en kort presentation av de intervjuade personerna i min studie för att läsaren lättare 

ska kunna bli insatta och förstå resultatet. I och med att jag har en fråga i intervjuguiden som 

handlade om vad som är manligt respektive kvinnligt i träningssammanhang i grupp, har jag 

valt att presentera intervjuobjekten med namn. För att skydda intervjupersonernas identitet är 

namnen fingerade.  

 

Min första respondent är en kvinna på 24 år som jag valt att kalla Katarina. Hon är student 

och läser andra året på högskolan i Eskilstuna inom textdesign. Hon har tränat elva år på 

Friskis & Svettis på gruppass.  

 

Min nästa respondent är en man på 27 år som jag valt att kalla Johan. Han arbetar som 

datatekniker i Stockholm. Johan har tränat tre år från och till på Friskis & Svettis på gruppass. 

 

Min tredje respondent har jag valt att kalla Kalle. Han är 35 år och har tränat drygt ett år på 

Friskis & Svettis i gruppass. Kalle är utbildad byggnadsingenjör och arbetar nu som 

arbetsledare i Eskilstuna.  

 
En kvinna är 25 år och henne har jag valt att kalla för Maria. Hon arbetar som tandsköterska 

på en klinik i Eskilstuna. Maria har tränat sju år på Friskis & Svettis på gruppass.  

 

Min sista respondent är en kvinna på 22 år som jag valt att kalla för Stina. Hon studerar tredje 

året inom informationsdesign på högskolan i Eskilstuna. Stina har tränat två år på Friskis & 

Svettis i Eskilstuna på gruppass.  
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6.2 Resultat 

Här är en första tolkning av materialet där jag belägger mina resultat med respondenternas 

berättelser i form av citat. Utifrån materialet utkristalliserade sig ett antal olika teman som jag 

här kommer att presentera.  

 

6.2.1 Att använda andra som draghjälp 

Ett genomgående mönster i mina respondenters berättelser om gruppdynamik, är att de 

använder andra som draghjälp för att gå och träna. Det handlar inte om tränandet i lokalen 

utan mer om att ta sig dit överhuvudtaget. I huvudsak upplever respondenterna att andra 

motiverar den egna träningen. Är träningen redan innan bestämd med någon finns upplevelse 

av att det är svårare att dra sig ur. Då infinner sig en känsla av att inte vilja vara sämre än 

någon annan. Därför tvingar sig individen att gå och träna trots dagar då det känns motigt. Det 

finns även känslor av att inte vilja svika den andra när det på förhand var planerat att de ska 

gå och träna tillsammans. Att ta sig till träningen med hjälp av andra finns i Katarinas 

berättelse: 

 

Antingen går *skratt* jag inte och tränar, för jag tänker såhär, nej jag gör det 

imorrn *skratt* istället, eller så tar jag mig i kragen och så går jag iväg i alla 

fall. Och känner, och tänker som jag sa förut att det, det, att man mår bra 

efteråt och det blir nog roligt när jag väl kommer dit. Eller så kanske jag ringer 

till nån också, det kan va bra. Ehm..för man kan prata, bestämma med nån 

kompis att man ska gå och träna för då är det ju inte samma sak, då kan man 

inte bara strunta i det sen, för då har man ju ändåså bestämt nånting, så det kan 

va bra också, det kan jag göra. Ibland vet jag med mig själv att nu är jag inne i 

en sån där liten lathetsperiod, då är det lika bra att bestämma med nån när man 

känner att man har lite lust ett tag, och sen så kanske det känns jättejobbigt 

ibland men så har man i alla fall bestämt och då går man dit. 

 

Tydligt är här att Katarina upplever andra som en draghjälp för sin egen träning. Detta 

återkommer i liknande berättelse hos Kalle:  

 

Ehm, ja, eh, nu har jag ett bra sätt. Jag har ju en tjej som tränar och då kan 

man lätt motivera sig, att då går jag för att hon går, eh, hade det inte varit för 

det så hade jag nog lätt, men många gånger så är det att jag måste, det är bra 
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för regelbundenheten, det är väl det självtatillknepet att ta till att men att går 

jag så..eh, så får jag en bättre kontinutet och går jag inte nu så spelar den förra 

träningen inte någon större roll och nästa träning spelar inte heller så stor roll 

för att man tappar så mycket. Så det är väl motivationen till att jag måste gå och 

träna fast det känns motigt.  

 

Från upplevelsen av att använda en annan person som draghjälp till att ta sig till 

träningslokalen, framhåller Stina det svåra med att dra sig ur när träningen redan på förhand 

är planerat med andra: 

 

…Eh, vi har ju varit ute mycket med joggingen nu också, och då har vi varit 

flera i en grupp som har bestämt att vi ska med. Och är man flera så är det 

också svårare att säga att nej, jag kan inte för att då, ja, eftersom att då har 

man ju bestämt med flera andra människor också. 

 

Detta handlar alltså om att överhuvudtaget ta sig till träningen. Men vi har sett att det redan 

utanför träningslokalen finns aspekter som har att göra med andra människor. Där är redan 

träningen inbäddad i en social värld. Från hur det ser ut innan träningen ska vi nu se till hur 

det ser ut i själva träningslokalen.  

 

6.2.2 Ensam tillsammans med andra 

Genomgående mönster finns även av att respondenterna upplever träningen som en 

individuell träningsform, trots att den sker tillsammans med andra. Det kan tolkas som att 

vara ensam tillsammans med andra. Huvudsaklig fokus ligger då på den egna träningen. 

Individen verkar inte ha något större intresse av att ha koll på andra då det inte upplevs som 

nödvändigt för den egna träningen. Detta kan utläsas i Marias berättelse: 

 

Eh, jag känner gemenskap med alla som går där, det tror jag, det är människor 

som tycker om att jobba, att arbeta tillsammans med andra människor, i grupp 

så att säga. Människan är ett socialt flockdjur, även om man är väldigt 

fokuserad på sig själv när man tränar så är man ändå tillsammans men man 

behöver ju liksom inte hålla koll på alla, men när man är med andra människor 

då tror jag människan mår bäst. 
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Vi ser alltså tydligt hur Marias har huvudsaklig fokus på sin egen träning trots att hon tränar 

med andra. Detta återkommer i en liten annan form hos Stina som inte heller upplever andras 

närvaro särskilt starkt: 

 

Gruppen är, men när man tänker själv så, de synkar ju varann väldigt bra. Alla 

ser ju, ser ju ut att ha ett mål. Alla jobbar ju fullt ut till stor del. Eh…men om 

man tänker på gympagolvet är det väl, jag tänker nog inte så mycket på det. 

Man är med sig själv fast med alla andra så man är ju, man är sin egen. Eh, så 

just gympan om man tänker, man koncentrerar sig, man tänker inte så mycket 

på folk runtomkring. Man vet att de finns där fast man tänker inte så mycket på 

de…nej.  

 

I nästa exempel ser vi att träning tillsammans med andra inte behöver rymmas av någon större 

kontakt motionärerna emellan. På frågan om det fanns någon gemenskap i träningslokalen 

svarar Kalle: 

 

Båda, jo men det, det gör jag, ehm, det, det..det, på det sättet att man, eh, man 

på nåt sätt är, alla, alla hör tillsammans i och med att man har det här målet att 

röra på sig, men samtidigt så är ju alla individer, man behöver inte ha med nån 

att göra så, satt.. neej det, det känns som på det sättet som en liten familj även 

fast om man inte känner nån. 

 

Trots att vi här kan se ett mönster att träningen sker till största del individuellt finns ändå en 

medvetenhet om de andra. Det finns en känsla av gemenskap trots allt med de andra på 

gympagolvet. Upplevelse finns av att det finns människor runtomkring den enskilda individen 

och att träningen sker tillsammans med andra. Därför är det ingen renodlad individuell 

träningsupplevelse. Denna medvetenhet verkar öka i och med personer som sticker ut. I och 

med detta kan det sägas finnas en dubbel upplevelse av träningen med andra. I en bemärkelse 

får vi en bild av träningen som individuell men i en annan som att den sker tillsammans med 

andra. De andra kan sägas tjäna som en nödvändig bakgrund för att kunna ha fokus på sig 

själv. 



 25 

6.2.3 Att vara medveten om andra 

I motsägande bemärkelse finns ändå en medvetenhet av andra i träningen. Detta sker främst 

kring personer som visar sig vara bättre eller sämre än genomsnittet. Personer i den närmaste 

omgivningen fanns det även en medvetenhet om. I huvudsak är de också mer observanta då 

de kände personerna eller var bekanta med dem. En tolkning av att det finns en viss 

medvetenhet av andra är att andra behövs som en nödvändig bakgrund för att ha sig själv i 

fokus i träningen. I Stinas berättelse kan vi se vilket vi inledningsvis kan se i Stinas berättelse: 

 

…Längst bak eller i mitten men så länge jag inte står absolut längst fram, precis 

vid ledaren så jag känner att men då står jag åtminstone i klungan eller jag står 

bakåt. Det är väl nån fix ide man får över att ja men jag vill inte stå bakom för 

då vet man inte ja, men står folk och pratar bakom ryggen på en eller att man 

har koll på såna saker. Men det är väl en sån fix grej man har för att egentligen 

att när man tränar, när man väl kommer igång med passet så är det ju ingenting 

man tänker på utan det är ju i så fall man tänker på när man går in genom 

dörrn, för att annars har man ju så fullt upp med att ha koll på vart man har 

armar och ben nånstans, och då är det ju att man tänker på så mycket annat. 

 

Först nämner Stina att hon vill ha koll på personerna omkring henne då hon väljer att ställa sig 

i den bakre eller mittersta delen av träningslokalen. Det finns alltså en medvetenhet här av de 

andra som också tränar. Det visar sig även då hon står längst fram vid ledaren och hon känner 

de andras närvaro omkring henne, även fast det inte är något som hon ser direkt. Detta 

återkommer i en liten annorlunda form hos Katarina: 

 

Fast dom, när man är och gympar är det väldigt svårt att titta på andra för att 

man är så koncentrerad för att man ska hänga med. Det är mera att man kan 

titta på dom som är precis framför en, för att man…vill se…eh..ja,men man 

kanske ska se vad det är för rörelser man ska göra, men man brukar ju inte 

hinna utvärdera nån direkt. 

  

Här ser vi alltså att det finns en medvetenhet om personerna i den närmaste omgivningen. 

Medvetenheten om personerna utöver dessa verkar det inte finnas något utrymme för. I likhet 

med Katarinas berättelse fortsätter Maria men i en liten annan form:  
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Ja, det gör jag nog. Man slänger ett getöga så att man inte hoppar in i nån eller 

såhär oh, det var ett par snygga träningsskor eller så vart har hon köpt den 

toppen, såhär typiskt kvinnligt tror jag, att man har lite koll sådär. Så det gör 

man absolut. 

 

Vi ser tydligt i Marias exempel att medvetenheten om andra sker främst i speciella situationer. 

Här ser vi också ett tecken på medvetenhet om personer som sticker ut. I föregående 

berättelse var det klädsel som var framträdande. Andra upplevelser av framträdande beteende 

eller utseende kan vi se i Katarinas exempel: 

 

Eh, det beror på vad det är för träning. Alltså om man är, om det är nån sport 

eller typ, eller om man känner att man själv är väldigt mycket sämre än alla 

andra, att de andra ligger på en mycket högre nivå, då kan det, det kan va 

jobbigt..att man känner sig dålig, det kan jag nog tänka på, så, om man inte 

hänger med, om man inte är på samma nivå. 

 

Att mäta sig med andra som sticker ut som bättre än henne själv kan vi här få en bild utav. 

Liknande upplevelse kring utstickare kan vi se i Johans berättelse: 

 

Man kan se till exempel om det är nya människor som är där på nåt sätt om, eh, 

har inte kommit in i det än och man ser uppenbara missar de gör och såna 

grejer. Det ser man ju och man ser det är ju folk som presterar bra till exempel, 

som är väldigt duktiga. Gör alla armhävningar, alla situps, i alla fall i den 

närmaste omgivningen om man säger. Man kanske inte har koll på alla i lokalen 

men i alla fall de som är närmast precis runt.  

 

De personer som visar sig vara sämre än en själv är i Johans berättelse de som är 

framträdande och som uppmärksammas. Kalle sammanstämmer med Johans berättelse kring 

framträdande beteende men lägger till en till aspekt: 

 

Ja, de som sticker ut mer, eh, och det är ju lite trist för man, oftast så blir det ju 

det hära att, förmodligen så gör man ju det genom att man inte vill sticka ut 

själv och då ser man det som sticker ut som oj, vad han va så och så och typ. 
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Att vara utstickare är alltså inget som han själv vill uppfattas som. Det kan tolkas som att inte 

vilja få andras uppmärksamhet på sig.  

 

6.2.4 Individuella mål i träning med andra 

Att ha individuella mål med sin träning har visat sig vara genomgående mönster i 

berättelserna. Det kan bero på att de ser träningen som en individuell träningsform fast den 

sker tillsammans med andra. I följande berättelser kan vi se att mål är något som främst 

skapas utifrån individens behov och syften. Målen bidrar till att individen motiveras mer i 

träningen och hjälper till kontinuitet i träningen. Detta kan vi se i Johans berättelse: 

 

Jaja, men det kan man nog säga på nåt sätt som det hära, i alla fall med de här 

passen som man går på, man vet att ”det här klarar jag nu”, man kör full fart 

ett pass, och sen, då vet man, ja, jag klarade hälften av alla situps som de körde, 

då kanske man har som mål att man ska klara alla situps eller klara alla 

armhävningar eller..man ska dubbla sin prestation kanske på nåt sätt. Och så 

försöker man nå det då, ha det som mål på det passet liksom. 

 

Här ser vi tydligt hur Johan upplever individuella mål i sin träning. Detta återkommer i en lite 

annan form hos Stinas berättelse:   

 

…Eh, det jag lägger upp min träning, jag går inte och tränar enbart för att det 

är kul och träna sådär utan har man mål så kommer man längre. Och det kan ju 

till exempel va till sommarn att ja men nu ska lägga på några kilo i veckan satt 

för att vi ska, kanske för att tajta till kroppen eller nåt sånt också. Eh, det blir ju 

alltid så, man ser ju alltid mer bufflig ut på vintern än vad man gör på 

sommarn, av rimliga *skratt* anledningar, så, eh, mycket maniskt så men sen är 

det ändå att må bättre också, för en själv.  

 

Att träna utan mål skulle hon alltså inte känna vara tillräckligt. Mål planeras för att hon ska 

vara säker på en utveckling i sin träning. De hjälper även till att skapa, som jag tolkar det, en 

kropp som varken är för vältränad eller otränad. Träningen blir därmed mer balanserad och 

varken för extrem eller för odisciplinerad. I Katarinas berättelse återkommer i Katarinas 

upplevelse men i en lite annan form. 
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Ehm, ja…men om man har ett mål, om man liksom inte har tränat på länge och 

kommit av sig och blivit mera otränad, då är det i alla fall jätteviktigt och 

mycket mer pushande att ha ett mål, för då har jag nånting dit jag ska, och då är 

det lättare liksom, men jag har ju ett mål att komma dit. Sen när jag redan är, 

när jag redan är mitt i en period och är vältränad och har en stabil vikt eller så, 

då är det där med mål inte lika viktigt, men då är jag ju redan inne i det så då 

spelar det inte så stor roll..så, men det är mer som en morot på nåt vis, att det är 

ett lockbete när man har, som med mål. 

 

Här kan vi även se att det finns en upplevelse att mål inte är lika viktiga när de har blivit 

uppfyllda. För att de ska motivera i träningen måste de alltså alltid finnas. Det behöver därför 

hela tiden skapas nya mål för att bibehålla träningsmotivation och en balanserad träningsnivå. 

 

6.2.5 Att bli ledd 

Ett annat huvudsakligt genomgående mönster i berättelserna är ledarrollens betydelse för 

träningsmotivationen som Katarina inleder med: 

 

…Eh, men sen hänger det ju på, ja det beror ju på vad det är för ledare också.  

Om det är nån ledare som skriker och kom igen och sådär, då är det, det är ju 

också skojigare. 

 

Här ser vi tydligt hur ledaren hjälper till att motivera i träningen. Stinas berättelse visar tecken 

på samma typ av upplevelse men i en lite annan form: 

 
 

…Eller att ledaren utför övningarna på ett, eh, slarvigt eller konstigt sätt, eller 

att de inte orkar med sitt eget pass att man ser att det verkligen är jobbigt…Det 

drar ju ner, ner ens egen, vad säger man, egen träning just för att jag inte har 

fått, då har man ju inget intresse längre, lite för då blir man ju inte peppad på 

samma sätt heller när man ser en ledare som knappt orkar med eller gör 

övningar som man står och funderar jaha, det där ser inte bra ut.  

 

I Stinas berättelse kan vi även se vikten av en ledare som är kompetent i sin roll för 

motivationen. Detta återkommer även i Johans berättelse: 
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Ja, för att samarbeta är det jätteviktigt såkart. Men, som på Friskis tycker jag 

inte att det är det viktigaste i den gruppen, nej. Det är väl mellan ledarna och 

gruppen kanske, men inte annat.  

 

I fråga om kommunikation med ledaren är viktigt för träningen säger han: 

 

Ja, ledarens kommunikation är viktig. Och ja, den är viktig för går man på ett 

pass men dålig ledare är det jättesvårt att det är som en del av gruppen. 

 

Här kan vi även se vikten av en god kommunikation mellan ledaren och individen.  

 

6.2.6 Kön och träningsroll 

Intressant inom detta tema var att här fanns genomgående mönster av att befinna sig i en 

träningsroll beroende på kön. På grund av att det dök upp mönster beroende på kön anser jag 

att det är relevant att framföra samtliga respondenters berättelser, kategoriserat efter kön. 

Skillnader i de olika upplevelserna blir därigenom tydliggjorda.  

 

6.2.6.1 Männens upplevelse av roller 

Männen verkade uppleva att de gick in i en roll när de var på träningen. Att gå in i en 

träningsroll hjälpte dem att fokusera sig mer på träningen och lägga ner mer energi i den. 

Männens upplever att de har en roll i träningen uttrycker först Johan: 

 

Ja, men jo, det känner jag, det tycker jag, att man går in för det, att man hjälper 

sig själv, att man vet att det är en träning och att nu ska man tänka på vissa 

saker och man försöker hålla, jag vet inte…man försöker på nåt sätt eh, gå in i 

den rollen och, att vara fokuserad på träningen. 

 

Johans exempel visar tydligt att han upplever att han går in i en viss roll vid 

träningssammanhanget. Kalle instämmer med föregående upplevelse att inta en roll i 

träningen: 

 

Men jag kan i stort sett, inte fullt kan jag ju va mig själv, det tror jag ingen kan 

vara i stora drag är man ändå, jag som träningsmänniska, i varje fall. 
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6.2.6.2 Kvinnors upplevelse av roller 

Kvinnorna upplevde inte att de gick in i en roll i träningen. Bland dessa fanns i stället ett 

genomgående mönster av att vara sig själva. Bland kvinnorna verkade det inte finnas någon 

anledning att behöva gå in i en träningsroll. I Katarinas berättelse finns en känsla av att istället 

vara fokuserad på den egna träningen:  

 

Nej, inte, det gör jag inte. Det är klart att man…jag vet att folk kan ha tyckt att 

jag ser väldigt sur ut när jag tränar ibland, men det är ju för att jag är 

koncentrerad. Det handlar inte om att jag går in i nån roll utan det, ja, jag 

kanske går in i mig själv och bara ”nu ska jag köra” *skratt*. 

 

Vi ser tydligt hos Katarina att hon inte upplever det som att hon inträder i någon slags 

träningsroll i träningen med andra. Detta återkommer i en litet annan form hos Maria: 

 

Nej, för skulle man till exempel försöka göra sig duktigare än man tror att man 

är, så får man nog i alla fall betala för det på slutet, för då har man kört sig för 

mycket och då orkar man inte på slutet..*skratt*.  

 

För Maria verkar det inte finnas någon anledning till att gå in i en roll i 

träningssammanhanget. Sammanfallande med föregående exempel är Stinas berättelse: 

 

Inte, inte när jag själv tränar utan det är jag själv, jag själv som jag är nu. Man 

pratar med folk, man hejar på de man känner, man kör sitt eget race. Eh, sen 

om man pratar roller så är det ju klart att jag intar en annan roll när jag har 

instruktörskläder på mig.  

 

Att inta en instruktörsroll är något som Stina tydligt framhåller. När hon tränar som vanlig 

deltagare upplever hon dock inte som att hon ingår i någon särskild roll. Det verkar hon inte 

ha behov av att göra. 

6.2.7 Att tävla inom gruppen 

Ett genomgående mönster i samtliga berättelser är att det finns ett tävlingsmoment i träningen.  

Att vilja prestera bättre i träning med andra var återkommande bland respondenternas 

berättelser, då de befinner sig i träningslokalen. Tävlandet motiverade dem att vilja lite mer 
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och att anstränga sig lite extra jämfört med vad de annars hade orkat. Träning tillsammans 

med andra upplevs därigenom som rolig och mindre jobbig. Det fanns upplevelser av 

tävlandet som positivt i träningssammanhanget. Ingen ville vara sämre än någon annan. Det 

hjälpte respondenterna att skärpa till sig mer, bli mer fokuserade och till att prestera bättre. 

Genom tävlandet fanns upplevelser av att de kunde få ut mer av sin träning. Att träningen sker 

individuellt trots att den är med andra, skulle detta kunna tolkas som. Katarinas berättelse 

handlar om att tävla i träningen: 

 

Eh, ja alltså jag kan såhär få idéer att om man gör några armhävningar att 

okej, nu..jag ska inte ge mig förrän han eller hon som ligger brevid. Och det 

spelar ingen roll vem det är, utan det kan va första bästa liksom, bara för att 

pressa mig själv, men det känns inte som att det är nåt personligt liksom, utan 

det kan va bara att ”jag ska inte ge mig, jag ska inte ge mig” *skratt* lite som 

med tvångstankar kanske.  

 

Vi ser här tydligt att Katarina upplever en tävlan i träningssammanhanget med andra 

motionärer. Samma upplevelse återkommer även i Johans berättelse: 

 

I högsta grad, det är det som driver mig, mycket. Nej man vill, nej man känner 

till exempel på spinningen att om man sitter brevid nån som trampar lite 

snabbare, har lite mer vikt på, man känner att man vill liksom..va bättre, va 

eller åtminstone lika bra. Det driver en jättemycket tycker jag. Mycket mera än 

om jag skulle kört själv.  

 
Detta återkommer i en liten annorlunda form hos Kalle:  
 
 

Det..det sker nog mer undermedvetet faktiskt, eh, på nåt sätt kan jag tänka, jo, 

*skratt*, men även om det inte är en tävling så, ehm, när man joggar runt på 

tempodelarna så då kan jag faktiskt, på ett sätt tävla med de andra för att se om 

man kan springa om dem, eh, och det, eftersom jag oftast blir omsprungen, ah, 

omsprungen själv då så är det skönt att hinna springa om nån så, satt där är det 

mest tävlingsmoment så att säga. 
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I Kalles berättelse ser vi tydligt hur tävlan kan upplevas som en drivande kraft i träningen. 

Finns det en jämförelse med andra kan den driva individen till att prestera bättre. 
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7. ANALYS 

I denna del kommer jag att genomföra en analys och tolkning av materialet där jag knyter an 

mina resultat till de teorier som studien utgått ifrån. Här kommer jag först och främst att 

besvara frågan om det finns en riktig grupp i träningslokalen. Är det verkligen fråga om en 

riktig grupp i ordets stränga vetenskapliga bemärkelse? Jag kommer sedan att försöka 

analysera om det är en idealisk grupp för den typ av aktivitet jag studerar eller inte. Utifrån 

citat från mina respondenter ska jag försöka beskriva och tolka gruppdynamiken i 

träningslokalen.  

 

En genomgång av materialet tyder på att det finns olika moment som tydligt kan kopplas till 

fenomenet gruppdynamik. Det har dock framkommit av resultaten att det finns indikatorer 

som pekar på att det inte på alla punkter skulle vara fråga om en grupp i ordets stränga 

betydelse. Som vi sett har det funnits motstridigheter i berättelserna som visar på detta. 

Dubbla upplevelser indikerar alltså att det inte är en renodlad grupp. På frågan: vilken sorts 

grupp är en träningsgrupp?, skulle det i denna typ av träning med andra kunna kallas som en 

slags semigrupp. Borde motionärerna närma sig mer en riktig grupp kan vi dock fråga oss i 

detta sammanhang? Utifrån deras berättelser har det trots allt visat sig att de är nöjda med hur 

det är. Detta kan indikera att det är det optimala för denna typ av träningsform. Den visar 

varken på en total gruppgemenskap eller på en renodlad individuell träningsform. 

 

7.1 Faktorer som tyder på att träningsgruppen är en egentlig grupp 

Medlemmar som utför samma typ av övning pekar på att det är en grupp. Det finns en 

medvetenhet om de andra som tränar i lokalen. På frågan hur deltagarna upplever varandra 

sker det främst dock med personer i den närmaste omgivningen, i form av personer som 

sticker ut eller med bekanta och vänner. Detta kan tolkas som att det finns en upplevelse av 

något slags gemenskap i berättelserna. Genom gemenskapen kan individerna känna att de 

tillhör ett socialt sammanhang i träningen. En positiv gruppanda verkar det också i viss 

utsträckning finnas bland gruppens medlemmar. Deltagarna verkar alltså svara på frågan om 

att de faktiskt tränar tillsammans, än snarare var och en för sig. Som Forsyth framhåller 

(1999: 9) är en sammanhållning viktig inom en grupp då den enar gruppen. Den 

sammanhållande känslan bidrar till att skapa en känsla för de andra individerna som en grupp. 

Det stärker också viljan till att engagera sig för gruppen och säkrar dess fortsatta överlevnad. 

Genom en positiv gruppanda kan medlemmarna i gruppen föra aktiviteten framåt som ett 

team (Forsyth, D.R. 1999: 9, 149-151).  
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Mina resultat har visat att relationen med ledaren är viktig. Ett gott samarbete och en god 

kommunikation bidrar till en mer motiverad och rolig träning. Uppträder ledaren 

professionellt i sin roll har det betydelse för motionärernas engagemang och vilja i träningen. 

Är ledaren däremot slarvig eller ofokuserad är det lättare för de att komma av sig. En tolkning 

är att ledaren är en inspirationskälla till gruppens gemensamma träning. Det som ledaren 

orkar eller presterar blir också som ett eget slags mål att uppnå. Ledarens roll för träningen 

bekräftas av Forsyths syn på ledarrollen. Han menar (1999: 343-344) att en ledare är den som 

upprätthåller ordningen och strukturen i gruppen. Den har även möjlighet att motivera 

gruppmedlemmarna samt höja känslan av deras självförtroende till uppgiften. 

 

Jag har funnit ett genomgående mönster av att använda andra som draghjälp för sin egen 

träning. På frågan om vad som gör att en träningsgrupp fungerar bra kan detta svara på. Enligt 

Forsyth (1999: 17) är användandet av varandra som draghjälp för att ta sig till träningen något 

som är typiskt för en grupp. Detta beror på att individer i en grupp influerar varandra åt båda 

håll. Trots den fria viljan vi har över våra liv påverkas vi av andra och de i sin tur av oss. På 

ett sätt tolkar jag influerandet av andra som att individen överger sin egen självständighet. 

Gjorde de inte det skulle det bli svårt att passa in i gruppen och få den att fungera på ett 

effektivt sätt.  

 

Vidare verkar det vara så att en grupp behöver ett visst antal medlemmar för att fungera 

effektivast. Dels bidrar en stor grupp till att det alltid finns någon att tävla med. Då finns det 

chans till att alltid kunna jämföra sig med individer som både är sämre respektive bättre än en 

själv. Detta motiverar individen till att anstränga sig mer och få ut mesta möjliga av sin 

träning. Ett annat moment av att gruppen har många medlemmar är, som vi sett, är att det 

alltid finns möjlighet att inte behöva stå i centrum och känna sig uttittad. Därigenom blir det 

lättare att smälta in bland mängden än om det var en liten grupp. Enligt Forsyth (1999: 6) får 

en grupp en starkare struktur då den består av en större mängd medlemmar. 

 

Att motivera och peppa varandra genom varandras draghjälp blir i meningen positiv och 

medför en ökad disciplin till att både ta sig till träningen men även i själva 

träningssammanhanget. Genom att träningen redan på förhand är bestämd med andra blir det 

svårare att dra sig ur. Normer för hur man bör bete sig verkar här spela en stor roll för 

individens agerande. Att lova någonting som sedan bryts kan upplevas som orätt beteende. 

Valet att gå och träna, trots dagar då det känns motigt, kan tolkas som det mest riktiga 
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moraliska agerandet. Att vilja ha en utmaning i träningen finns önskan om. Att anstränga sig 

lite extra innebär att få mer ut av träningen. Samtidigt får alltså inte träningen bli för jobbig. 

Lösningen till detta tillsynes omöjliga krav kan då vara att gå och träna med andra, och där 

dessa andra både rymmer dem som är bättre än en själv och dem som är sämre. Lojaliteten till 

de andra individerna verkar vara så stark att den kommer i första hand. Forsyth menar (1999: 

7) att strukturen i en grupp kräver att individerna kan förlita sig till varandra. Det krävs för att 

hålla ihop gruppen och håller den beständig. Individerna i gruppen styrs av moraliska 

förpliktelser och dessa behöver uppfyllas av varje medlem. Det ger även chans, som visat sig 

av mina resultat, till att skapa motivation. Genom andra blir träningen roligare i och med en 

ökad motivation och vilja att prestera bättre. Det sociala samspelet organiseras vilket ger 

möjlighet att skapa ordnade, meningsfulla och förutsägbara reaktioner (Forsyth, D.R. 1999: 7, 

120, 121). 

 

På frågan om det finns en upplevelse att spela en roll när man tränar i grupp finns mönster i 

mina resultat av bland männen. Enligt männens berättelser går det att tolka att det finns en 

träningsroll i träningen. Den visar sig av att individen fokuserar på träningen och därigenom 

lägger ner mer energi på att utföra de olika rörelserna. En tolkning är att de vill vara 

trovärdiga i sitt uppträdande med att visa för de andra motionärerna att de vet vad de håller på 

med. Det kan även sägas att de är trovärdiga i den roll de har i träningslokalen. Genom att gå 

in i träningslokalen tar personen på sig en annan roll än den hade innan. Rollen hjälper 

individen att fokusera mer på träningen och dess agerande. Sammanhanget avgör vilken slags 

roll vi intar menar Goffman (2002: 25). Att vara trovärdig i sin roll i det specifika 

sammanhanget är av relevans för att uppträdandet ska uppfattas som äkta av åskådarna. Sker 

inte detta riskerar framträdandet att vara misslyckat och kan komma att betvivlas av 

åskådarna. Bakom varje framträdande finns ett motiv om hur framträdandet ska bemötas i 

form av intryck (Goffman, E. 2002: 25-26). 

 

7.2 Faktorer som tyder på att träningsgruppen inte är en egentlig grupp 

I många delar av resultatet finns indikationer som visar på att träningsgruppen inte är en riktig 

grupp. Ett mönster som visat sig i resultatet, är att träningen i stor utsträckning verkar ske 

ensam fast den är tillsammans med andra. Viss medvetenhet som nämnts tidigare finns dock. 

Dock är den begränsad och innefattar ett mindre antal individer. Kontakten med de andra i 

träningslokalen är inget som upplevs som särskilt viktigt för träningens skull. Vidare antyder 

resultaten att mål är individuellt satta framför gemensamma mål. Enligt Forsyth (1999: 7) 
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kräver en grupp samarbete. Finns det inget socialt samspel är det heller ingen riktig grupp. 

Vidare bör mål och sammanhållning vara delade för att gruppen ska bli enad och fungera på 

effektivaste sätt (Forsyth, D.R. 1999: 5-8). 

 

Omedvetenheten av andra går även att se från ett perspektiv av Gesellschaft där främlingar 

möter främlingar. I träningslokalen möter i huvudsak främlingar varandra. Individerna lever 

för sin egen skull, tränar på individuella tider och agerar med tanke på det som gynnar dem 

själva. En intim samhörighet eller bekantskap som finns i Gemeinschaft, saknas här. Att tänka 

på andra individer är inget som är viktigt för den enskilda individen i träningssammanhanget. 

Sker detta trots allt, bör ett utbyte ske som kan gynna den enskilda individens intressen och 

syften. De andra individerna i Gesellschaft används mer som ett sätt att nå individuella mål än 

med tanke på gruppen som helhet. I likhet med Gesellschaft där invånarna stöter ihop med 

varandra för ett ögonblick utan annars djupare medvetenhet av varandras närvaro, finns även 

här ett likartat mönster. Ögonblick i träningslokalen då motionärerna tillfälligtvis råkar 

befinna sig på samma plats eller stöter ihop med varandra ger möjlighet till kontakt som inte 

annars i vidare utsträckning verkar infinnas. Asplund (2004: 53) menar att Gesellschaft 

fungerar så bra som det gör förutsätter dock att individerna fortsätter att vara anonyma och 

främlingar gentemot varandra. Individerna lever sina liv för sig själva trots att de hela tiden 

har andra omkring sig. Att individerna träffar på varandra sker mer som ett sammanträffande. 

Huvudsaklig fokus är återkommande på ens egna intressen och behov. Att tänka på andra är 

inget som en typisk Gesellschaftinvånare tänker på i första hand (Asplund, J. 2004: 52-54, 74-

75).  

 

Resultaten indikerar att det finns en tävlan mellan de som tränar. Genom att jämföra sig med 

andra ger det möjlighet att anstränga sig och prestera mer än de annars orkat. Att nå 

individuella mål har visat sig i resultaten ske lättare med hjälp av tävlandet med andra. 

Tävlandets individualistiska prägel för bort tankarna på gemenskapen och på gruppens bästa.  

Ur en annan synvinkel kan tävlandet ses som positivt då det medför att individerna får mer ut 

av sin träning. I detta sammanhang är däremot tävling inte något som är av positiv mening för 

att skapa en gruppkänsla. Snarare distanserar vi oss från varandra och kommer längre från 

gemenskapen. Att tävla är alltså inget som en grupp strävar efter. Tvärtom ses tävlandet enligt 

Forsyth (1999: 132) som ett hot mot gruppens struktur och ordning. Det kan även skapa 

mindre gynnsamma relationer medlemmarna emellan. Det bästa sättet att skapa 

förutsättningar för gruppen att lyckas, är att se till gruppens intressen istället för individens 
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(Forsyth, D.R. 1999: 132, 242). Gesellschaft präglas även av tävlingsinstinkter. På marknaden 

i storstadssamhällets konkurrensslagkraftiga arena försiggår en ständig tävlan mellan de olika 

aktörerna. Här handlar individens liv om att ständigt vara bättre än sina konkurrenter och att 

sälja mest varor. Alla på marknaden vill ligga bäst till och lägger därför ner mycket arbete och 

ansträngning för att lyckas med det (Asplund, J. 2004: 73-74). Att inte vilja vara sämre än 

konkurrenterna visar mina respondenters berättelser sammanstämmande bild av. Att ständigt 

vilja vara bättre än andra verkar vara ett genomgående mönster i respondenternas berättelser. 

Att bli bättre i tävlandet höjer motivationsnivån och drivkraften att anstränga sig lite extra i 

träningen. Utan de andra personerna i gruppen vore tävlandet inte möjligt och är därför en 

förutsättning för att upprätthålla drivkraften och att kunna prestera bättre. Enligt Asplund 

(2004: 53) är det viktigt med en hög grad av variation och antal främlingar för ett fungerande 

Gesellschaft. I relation till att tävla går det att göra en tolkning av att det alltid finns någon att 

jämföra sig med. På det sättet kan det konstant finnas tävlande som medför ökade individuella 

prestationer och en effektivare träning.  

 

För att utveckla begreppet av att inte vilja vara sämre än andra fortsätter jag att koppla till 

Gesellschaft. Att jämföras med andra i samband med att ha andra som draghjälp för den egna 

träningen tolkar jag som ett slags konkurrerade inslag. Detta kan svara på frågan om vad det 

är som gör att en träningsgrupp fungerar bra. Likt en marknads drivkraft som styrs av 

konkurrens eller rivalitet kan motionärers motivation drivas av en tävlan till att vilja vara 

bättre än de andra som tränar. Dock finns det inget som säger att de hatar varandra. Trots att 

de förenas med träningen lever de separata liv med egna mål och syften. Med hjälp av 

varandra kan motionärerna använda varandra som en slags drivkraft till att hela tiden bli 

bättre i träningen. Därför kan konkurrensen sägas vara av positiv mening då den skapar källa 

till nyttigheter för båda parter (Asplund, J. 2004: 73-76).  

 

Mitt resultat pekar också på att det i motsats till männen inte finns någon träningsroll bland 

kvinnorna. På frågan om det finns en roll i träningen motsäger dessa resultat alltså. Att 

kvinnorna inte alls upplever sig befinna sig i en roll kan tolkas mer som att de är fokuserade i 

sin egen träning. Att vara sig själva och bara gå in i träningen, var det som var mest 

övergripande bland kvinnorna. Att spela någon annan skulle bara uppfattas som icke 

trovärdigt och onödigt. En tolkning är att de inte uppfattade de andra i träningslokalen som 

potentiella åskådare. Kvinnorna kan vara mindre medvetna om att de tränar tillsammans med 

andra för att de är så fokuserade på själva uppgiften. Därigenom behövde de inte känna någon 
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press på att behöva upprätthålla någon speciell roll som skulle kunna uppfattas som äkta. I det 

sista fallet bland kvinnorna fanns dock en uppfattning om att gå in i någon slags träningsroll. 

Det berörde dock individen då hon instruerade andra och inte i form av en gruppträning. 

Enligt Forsyth (1999: 17-18) tenderar roller att ändras beroende på i vilket sammanhang vi är.  

 

Att använda varandra som draghjälp för att ta sig till träningslokalen kan göras en annan 

tolkning av. Skyldigheten som respondenterna upplever då de redan på förhand har bestämt 

med andra kan tolkas som att de inte vill bryta ett kontrakt de tecknat. Asplund menar (2004: 

23) att detta sker ofta reflexivt och är utmärkande för Gesellschaft. För att upprätthålla 

kontroll och säkerhet i storstadslivets föränderliga och anonymitetsbaserade samhälle behöver 

avtal genomföras. De moraliska förpliktelserna sker automatiskt och gynnar ordningen i det 

samhälle de lever i men är inget som kan påtvingas (Asplund, J. 2004: 23). 

 

Resultatet visar att medvetenheten kring de andra visserligen finns men inte i en större 

utsträckning. Även här anser jag att Gesellschaft är ett övergripande begrepp för när det 

handlar om medvetenheten kring andra. Främlingskapet i storstadslivet utmärks av att 

obekanta möter obekanta. I stadens ständiga rörelse bestående av ytliga kontakter lever 

invånarna var för sig. På frågan hur deltagarna upplever varandra verkar ske då de stöter på 

varandra då och då. Att hjälpa en annan individ sker mer som en moralisk reflex och inte som 

en genuin omtanke. Hjälpen finns tillfälligtvis till hands vid rätt ögonblick. Alla sköter sig 

själva i huvudsak, vilket innebär att varje individ har ansvar för sitt eget liv. Främlingskapet 

medför en positiv sida då det gynnar Gesellschaft som ett organiserat, effektivt och 

välplanerat samhälle (Asplund, J. 2004: 52-57).  

 

Enligt studiens resultat är medvetenheten kring andra inte är särskilt stor. Detta tolkar jag som 

att det är en sorts Gesellschaft där medlemmarna har liten koll på de andra i omgivningen. 

Fokus ligger mer på själva individen och dess egna mål och syften. Härmed motsäger den 

tidigare resultat som visar på att träningen sker tillsammans med andra. Att träna var och en 

för sig visar dessa resultat snarare på. När gruppasset väl är igång tolkar jag det som att fokus 

ligger på den egna individen och mindre på omgivningen. En viss medvetenhet finns dock 

kring personer i den närmaste omgivningen som de som står precis framför individen. I likhet 

med Gesellschaft där invånarna stöter ihop med varandra för ett ögonblick utan annars 

djupare medvetenhet av varandras närvaro, finns även här ett likartat mönster. Ögonblick i 
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träningslokalen då motionärerna tillfälligtvis råkar befinna sig på samma plats eller stöter ihop 

med varandra ger möjlighet till kontakt som inte annars i vidare utsträckning verkar finnas. 

Forsyths (1999) tes om gruppdynamik kan delvis kopplas till studiens resultat om att det finns 

en egentlig grupp. Dock visar resultaten från studien att alla faktorer av gruppdynamik inte 

har påvisats. Varken konflikter, yttre gränser eller kommunikation mellan deltagarna har visat 

sig ha en framträdande roll. 
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8. SLUTDISKUSSION 

Syftet med den här studien är att bland motionärer som tränar i fysisk aktivitet tillsammans, 

undersöka gruppdynamiken.  

 

Efter att ha framfört dessa resultat ska jag nu ge en sammanfattning kring vad som sagts och 

försöka förklara det i förhållande till mina forskningsfrågor. Denna typ av träning med andra 

är alltså inte en renodlad gruppträning. Å andra sidan har det inte visat sig vara en renodlad 

individuell träningsform heller. Denna slags träning tillsammans med andra innehåller både 

principer som är utmärkande för att det skulle vara en grupp och för att det inte skulle vara en 

grupp. Principer som tyder på att det skulle vara en grupp, är sådana som att det i viss 

utsträckning finns en viss struktur och ordning, en gemenskap, en sammanhållning, 

gemensamma normer och värderingar, roller bland männen samt en relation med ledaren.  

 

Att träningen sker ensam trots att den äger rum tillsammans med andra visar på att det inte 

skulle vara en grupp. Medvetenheten av andra är också liten där fokus huvudsakligen ligger 

på individen i själva träningsmomentet. Individerna är huvudsakligen främlingar för varandra 

och vill ha det så. Fortsättningsvis indikerar resultaten att det inte skulle vara en grupp då det 

finns starka inslag av individuella mål och tävlan. Mot att det skulle vara en grupp pekar 

också kvinnornas upplevelse på då de inte upplever befinna sig i någon roll. Bindandet av 

kontrakt som är utmärkande för Gesellschaft har också visat sig utmärkande i resultaten. Det 

tål dock att påpekas att denna tolkning är gjord i andra hand efter en första koppling till att det 

skulle vara en grupp i koppling till begreppet tillförlitlighet. Utifrån dessa resultat och de 

motstridigheter som visat sig kan vi tydligt se komplexiteten kring begreppet gruppdynamik.  

 

Det finns inga principer som renodlat talar varken för eller emot en grupp. Ett förslag till 

denna studerade typ av träning med andra skulle kunna kallas för semigrupp. Enligt resultaten 

visar en blandning av att befinna sig i en grupp och i en individuell i träning på detta. Att 

individerna vidare upplever denna slags träning som positiv kan tolkas som att den trots allt är 

bra. Detta gör att den därmed kan ses som en idealisk grupp som den är i och med att fungerar 

så bra som den gör. Att den skulle gå mer mot en renodlad grupp kan därför anses som mindre 

lämpligt. Vore så fallet skulle det kunna innebära att träningen inte längre upplevs som lika 

effektiv och välfungerande som den visat sig göra idag. Hög grad av gemenskap som 

Gemeinschaft har, skulle kanske inte ge samma positiva följder som mina resultat har visat. 
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På ett sätt har vi härmed rört oss från en utgångspunkt att en grupp är någonting bra, till att för 

mycket grupp kan bli ett problem, i denna typ av träningssammanhang.  

 

Vice versa gäller för en renodlad individuell träning som är typisk för Gesellschaft. För 

mycket fokus på den egna träningen kan medföra att denna typ av träning med andra vore 

mindre möjlig. Då finns risk att den inte heller skulle kunna fungera så bra som resultaten har 

visat i och med denna studie. Att ha personer omkring sig har visat sig vara nödvändigt för 

individens upplevelse att få ut mest av sin träning. Skulle individen befinna sig ensam på 

träningsgolvet skulle den inte kunna uppleva faktorer som har visat sig vara avgörande för att 

träningen fungerar så effektivt och bra som den gör. 

 

Resultaten för denna typ av träning med andra ger stöd åt att det varken är en renodlad 

gruppträning eller en individuell företeelse. Jag anser att den istället borde kallas för en 

semigrupp då den innehåller element som talar för båda begreppen. Den gruppdynamik som 

finns grundas av att det finns en viss struktur och ordning i träningen. Vidare finns en viss 

gemenskap, sammanhållning, gemensamma normer och värderingar, en tillit, roller bland 

männen samt en god relation med ledaren. Motsägande principer består av att det finns en 

begränsad medvetenhet av andra med huvudsakligt fokus på den egna individen. Det finns 

även en liten bekantskap med de andra som tränar samt individuella mål, tävlan, inga 

rollupplevelser bland kvinnorna samt ett slags bindande av kontrakt.  

 

En slutsats som kan göras är att tävlan är ett viktigt moment i träningen då den motiverar till 

en ökad ansträngning bland dem som tränar. Att jämföra sig med andra vill jag hävda är en 

stark motor för motivation och som ett sätt för individen att driva sig framåt i träningen.  

Denna kan sägas vara nödvändig för att individen ska nå högre mål och att göra sitt bästa. 

 

Att ha en fullständig medvetenhet av andra i träningssammanhanget anser jag inte vara till 

hundra procent nödvändigt för individens träning. För att träningen ska fungera så bra som 

den gör krävs inte en fullständig medvetenhet av alla i träningssammanhanget. För denna typ 

av träningssammanhang finns andra faktorer som istället är avgörande för att träningen 

fungerar så bra som den gör. 

 

Att ledaren motiverar individerna till att göra sitt allra bästa indikerar på att ledaren är en 

viktig del i individernas träning.  
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På grund av att resultaten inte har visat någon indikation på att konflikter eller yttre gränser 

finns i denna träningsform samt minimal kommunikation mellan deltagarna, ger det stöd åt att 

det inte är en renodlad grupp. Detta anser jag stämma överens med att det är ett 

storstadssamhälle där alla sköter sig själva till största del. Träningen kan till och med ses som 

ett ömsesidigt utnyttjande av varandra där alla vinner något. Då resultaten har visat att det 

finns en upplevelse av gemenskap menar jag att deltagarna i deras egenfokuserade träning 

ändå behöver andra omkring sig. Människor är trots allt gruppvarelser och även i denna typ av 

sammanhang har det betydelse för att de ska trivas och känna trygghet.  

 

Däremot hävdar jag att individerna ändå använder andra som ett verktyg för att nå egna syften 

och mål. Resultaten tyder inte på något som säger att individerna gör något med tanke på 

någon annan omkring dem. Jag ska nu jämföra mina resultat med en rad andra studier. 

 

Liksom Burks (2005) studie visar dessa resultat att det finns faktorer som roller, normer och 

statusskillnader i den undersökta träningsformen. Mina resultat ger stöd åt denna studie då 

andra i första hand ska tillfredsställa de individuella behoven.   

 

Till viss del överensstämmer mina resultat med Fraser och Spinks (2001) studie. Social 

support är viktigt i den undersökta träningsformen, dock inte livsnödvändig för individens 

träning. Däremot är den sociala supporten innan träning viktig då den skapar en mer 

regelbunden träning för individen. Individen får motivation genom planerad träning med 

andra att ta sig till träningen.  

 

Den liknande studien av Midtgaard (2005) som visat att social support är viktig för 

motivationen ger mina resultat stöd för. Överensstämmande med Midgaards (2005) studie av 

skyldigheten att inte ge upp när träningen sker tillsammans med andra, kan även dras parallell 

jämförelse till min studie. Att se upp till varandras prestationer hjälper till en vilja att göra sitt 

bästa.  

 

I Estabrooks och Carrons (1999) studie angående att motionärernas attityder och känsla av 

kontroll i träningen ökar med en närvaro i träningen, visar mina resultat stöd för. 
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Enligt Loughead och Carron (2003) slutsatser är relationen mellan ledaren och motionärerna 

betydelsefull för motionärerna, då den ökar lusten till att göra sitt bästa i träningen. Detta ger 

även mina resultat stöd för.   

 

Slutligen visar min studie att träning med andra inte är ett renodlat gruppfenomen då det finns 

principer som talar emot det. Till skillnad från tidigare forskning som menar på att det är en 

riktig grupp, visar mina resultat på en motsats. Därför kan mina resultat sägas ha frambringat 

ny kunskap om fenomenet att träna tillsammans med andra. Jag menar att denna typ av 

träning tillsammans med andra istället skulle kunna kallas för en semigrupp. Detta menar jag 

på grund av att den både pekar på grupprinciper och på individbaseringsprinciper. 

 

Kan mina resultat gälla även för annan typ av träning tillsammans med andra, är en bra fråga. 

I och med att jag inte är ute efter att göra generella bedömningar kan jag inte helhjärtat tala 

för detta. Min studie har dock visat ett flertal genomgående mönster mellan de intervjuade, 

som var uppseendeväckande överensstämmande. 

 

I och med min studies resultat av träning med andra inte visat sig vara en renodlad grupp eller 

individuell träningsform, blir jag intresserad av studier av andra organisationer i samhället. 

Kan det vara så att semigrupper är vanliga i vårt samhälle? Är de också, liksom 

träningsgruppen, funktionella? Detta framstår som viktigt att undersöka, inte minst för att 

undvika att försöka göra en mer sammanhållen grupp av de semigrupper som kanske fungerar 

bäst som de är. 
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Intervjuguide 

Bakgrund: 
- Vem är du? 
- Ålder, kön och sysselsättning 
 
Hur skulle du själv beskriva din träning? 
- Hur länge har du tränat på Friskis & Svettis? 
- Hur ser ett typiskt träningspass ut? 
- Hur ser du på dig själv som träningsperson? 
 
Varför tränar du?  
- Hur kommer det sig att du började träna? 
- Vad får du ut av att gå och träna? 
- Har du konkreta mål med din träning? 
- Är sådana mål viktiga för dig? (På vilket sätt?) 
 
Bra och dålig träning 
- Vad är bra träning för dig? 
- Beskriv hur det är när träningen är som bäst? 
- Känns det någonsin motigt att gå och träna? (När, varför, vad gör du då?) 
- Upplever du någonsin att träningen går dåligt? (När varför, vad gör du då?) 
 
Gemenskap 
- Upplever du att det finns en gemenskap i träningslokalen? 
- Hur upplevs den? 
- Påverkar den träningen? 
- På vilket sätt i sådana fall? 
 
Identitet och roller 
- Känner du att du är dig själv när du tränar? (När?) 
- Upplever du det som att du på något sätt uppträder när du tränar? (När, hur?) 
- Hur upplever du dig som man/kvinna i träningen? 
- Finns det saker du inte skulle kunna göra på träningen? (Vilka?) 
 
De andra motionärerna (kommunikation) 
- Lägger du märke till de andra när du tränar? (När, på vilket sätt?) 
- Upplever du det som att de lägger märke till dig? (När, på vilket sätt?) 
- Upplever du att deras närvaro påverkar din träning? (Hur?) 
- Händer det att du kommunicerar med de andra? (När, hur, om vad?) 
 
Kamp och konflikt 
- Känns det ibland som att du tävlar med någon eller några av de andra motionärerna? (När, 
på vilket sätt, om vad?) 
- Har du någon gång upplevt att det har funnits konflikter i träningsgruppen? (När, om vad?) 
 
Övriga synpunkter 
- Är det något du kommit att tänka på som du skulle vilja ta upp? 
 
Tack för din medverkan! 


