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Könsstereotyper om mäns och kvinnors olika färdigheter kan relateras
till sport, då flera sporter anses könsmärkta. Idag tränar allt fler
svenskar på gym-och fitnesscenter, vilket kan ses som positivt ur ett
hälsoperspektiv. Inom träningsvärlden har gruppträning blivit en
populär träningsform, främst bland kvinnor. Syftet med studien var att
få en uppfattning om hur motionärer och instruktörer ser på
instruktörsrollen
och
gruppträningsklasserna
kopplat
till
könsstereotypt tänkande. I studien besvarade 204 motionärer och 45
instruktörer enkäter rörande instruktörsrollen och gruppträning. En
mixad ANOVA visade att både män och kvinnor ansåg att de
personliga och pedagogiska egenskaperna hos instruktören var
viktigare än de utseendemässiga. Tidigare utpekade könsstereotypa
attribut fick i denna studie låg skattning av samtliga motionärer. En
interaktionseffekt påvisades gällande kön och enkätversion, de
manliga motionärerna hade andra förväntningar på den kvinnliga
instruktören än den manliga. Ingen könsmärkning skattades från
motionärernas sida gällande gruppträningsklasserna. Vidare studier
behövs för att kartlägga instruktörsrollen.
Ett stort hot mot folkhälsan idag, både i vårt land och internationellt, är utbredningen av fetma
och övervikt. Av Sveriges befolkning klassas 47 % av männen och 35 % av kvinnorna som
överviktiga eller feta. De främsta orsakerna som nämns till denna utveckling är, förutom
felaktiga matvanor, brist på fysisk aktivitet (Kallings, 2002). Enligt Statens folkhälsoinstitut
(2008) har människors vardagliga motion minskat avsevärt genom historiens gång kopplat till
den samhällsförändring som ägt rum. I dagens samhälle använder många bilen alternativt
kollektivtrafik för att ta sig till sina arbeten. Inom yrkeslivet har dessutom fler fått
tjänstemannamässiga och till stor del stillasittande arbeten.
Mot denna bakgrund kan det ses som en positiv utveckling att gymkedjor och liknande
träningsanläggningar fått ett uppsving (Riksidrottsförbundet, 2001). Riksidrottsförbundets
rapport (RF) visar att omkring 1,2 miljoner svenskar tränar aerobics eller motionsgympa och
800 000 ägnar sig åt styrketräning regelbundet. Enligt RF så är motionsgympa, styrketräning
och aerobics särskilt vanliga träningsformer i större städer med över 100 000 invånare
(Riksidrottsförbundet, 2001). Föreliggande studie fokuserar på instruktörsrollen och omfattar
även det som kallas för gruppträning. Gruppträning bedrivs främst inom gymkedjor, med en
instruktör som ledare och står därmed utanför föreningslivet. Det har visat sig att större delen
av de vuxna motionärerna motionerar utanför en idrottsförening (Engström, Ekblom,
Forsberg, Koch & Seger, 1993). Detta är viktigt att notera, då speciellt kvinnors träning sker
utanför föreningars ram, vilket gjort att denna grupp lätt glöms bort av forskare som studerar
fysisk aktivitet (Klomsten, Marsh & Skaalvik, 2005).
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Aktiviteter som aerobics, motionsgympa och lättare styrketräning tillhör kategorin
gruppträning. Dessa gruppträningsklasser har främst själva motionsutövandet och glädjen i att
träna som syfte. Inom denna träningslogik är fysisk ansträngning i form av svett och fysisk
trötthet en viktig del (Engström, 2010). Belöningen syns främst på lång sikt i form av
viktnedgång, ökad muskelmassa, förbättrad fysisk prestationsförmåga, ett vältränat utseende
samt förbättrad hälsa. För att uppnå detta uppmuntras systematisk träning samt att
träningslogiken innefattar att kroppslig förändring är möjlig (Engström, 2010).
Återkommande inom gruppträning som motionsform är att motionärerna främst är kvinnor
(Riksidrottsförbundet, 2001; Ulseth, 2008; Willix & Zaar, 2003). På de flesta gymkedjor finns
en tydlig uppdelning mellan gym och gruppträning. Gymmet är en plats som främst
domineras av män. Här tränar man ensam med hjälp av fria vikter och maskiner (Söderström,
1999). Aerobics och annan gruppträning däremot, utövas främst i grupp till musik och med en
gruppträningsinstruktör som ledare. Att det finns en utpräglad könsuppdelning i valet av
träningsform kan delvis tänkas bottna i de olika kroppsideal som finns för män och kvinnor
(Salvatore & Marecek, 2010). Att kroppen hamnar i centrum inom detta område blir
oundvikligt och man ser idag att kroppsperfektion som tidigare var vanligare bland kvinnor nu
även omfattar män och påverkar människors träningsval (Furnham, Badmin & Sneade, 2002;
Söderström, 1999).
Stereotyper
Stereotyper är en del av det stora området socialkognition. Här beskrivs kortfattat människors
generella uppfattning om en sak eller en individ, baserat på dennes grupptillhörighet (Fiske,
1993). Walter Lippman (1922) kan ses som en pionjär inom forskning om stereotyper och
kom tidigt att betona stereotypernas nödvändighet för oss människor. Eftersom vår omvärld är
alltför stor och komplex blir vi människor tvungna att förlita oss på andras beskrivningar om
världen och vad vår kultur redan definierat åt oss, och därefter göra detta till vår egen
uppfattning. Via perception uppfattar vi saker och ting som familjära eller annorlunda vilket
kommer att påverka oss att tycka bättre eller sämre om dessa ting. Stereotyper ger oss en viss
trygghet i en högst föränderlig värld, vi vet vad saker och ting fyller för funktion samt vår
relation till dem (Lippman, 1922).
Stereotyper handlar till stor del om makt via kontroll över andra människor (Fiske, 1993),
vilket också kan ses som att en grupp utövar makt över en annan grupp. Detta gör att
människor själva motsätter sig att vara objekt för en stereotyp, då man vet att detta skapar
begränsningar för individens egen handlingsfrihet (Fiske, 1993). Författaren poängterar den
distinktion som finns mellan de grupper med makt (eng. the powerful) och de utan makt (eng.
the powerless), då det främst är den gruppen med makt som utövar stereotyper om den utan.
Detta förklaras av att gruppen utan makt är mer beroende av att rikta uppmärksamhet mot
dem som har makt, då den gruppens agerande kan få märkbara konsekvenser för dem.
En stereotyp kan anses inneha två skilda funktioner: en deskriptiv- och en preskriptiv (Fiske,
1993). Den deskriptiva funktionen innebär att stereotypen talar om för oss hur de flesta
medlemmar i en grupp troligtvis förväntas bete sig. Det kan handla om vad en viss grupp
föredrar eller vad gruppen antas ha för specifika kompetenser. Exempelvis antas asiater vara
bra på matematik. Stereotyper innefattar även brister hos grupper, exempelvis att kvinnor
skulle vara sämre på matematik än män. Stereotypens preskriptiva funktion är mer explicit
kontrollerande än den deskriptiva då denna talar om hur olika grupper förväntas tänka, känna
och bete sig. Ett exempel på detta är att kvinnor bör vara vänliga. Det skall även tilläggas att
de negativa reaktioner som kan komma från omgivningen när en individ väljer att gå emot en
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stereotyp blir mer framträdande om det gäller den preskriptiva aspekten, jämfört med om man
bryter mot den deskriptiva. Etablerade stereotyper omnämns dessutom som svåra att förändra
då de kan ses som förenade med ens egen historia, position och status i samhället (Lippman,
1922).
Stereotyper om kön och könsroller
Intresset för att studera könsskillnader eller snarare vad människor generellt uppfattar att det
finns för skillnader mellan män och kvinnor är inget nytt. Olika forskare använder sig dock av
olika termer för att definiera de könsskillnader som studerats gällande beteende och kognition
hos män och kvinnor. En första åtskillnad är den mellan kön och könsroll (eng. gender role),
där det förstnämnda refererar till biologiska könsskillnader medan det senare handlar om den
psykologiska insikten om vad manligt respektive kvinnligt beteende innebär (Brown, 1958).
Könsrollen innefattar beteenden som är socialt definierade och som förväntas av en person
beroende av vilken könskategori personen tillhör.
Flera forskare, bl a Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson och Rosenkrantz (1972), kom
tidigt att presentera forskning som påvisar att människors uppfattning om könsrollsstereotyper
tenderar att vara helt oberoende av kön, socioekonomisk klass samt religion. Människor tycks
ha en uppenbar och stark uppfattning om att män och kvinnor har olika egenskaper. Tidigt
diskuterades också hur människor värderar stereotypa egenskaper hos män respektive kvinnor
och vad detta får för konsekvenser. Broverman et al. (1972) menar att de egenskaper som
förknippas med män och kvinnor är olika och att människor generellt tycker bättre om de
manliga egenskaperna än de kvinnliga. Eagly och Steffen (1984) menar att majoriteten av de
könsstereotyper som finns gällande skillnader mellan könen kan summeras till två
dimensioner: agentic och communal som båda innehar positiva personliga attribut.
Könsstereotyper som omfattar communal karaktäriserar omhändertagande och stort intresse i
andras välmående. Dessa egenskaper uppfattar människor i högre grad återfinns hos kvinnor
än hos män. Agentic attribut karaktäriseras främst av bestämdhet och kontrollerande
tendenser och uppfattas i högre grad återfinnas hos män än hos kvinnor. Dessa egenskaper
kopplas i sin tur ihop med de sociala roller samhället tillägnar män och kvinnor. Broverman et
al. (1972) talar om liknande egenskaper men benämner dem som kompetens vs. varm och
uttrycksfull. Även här ses män som mer objektiva, oberoende och framgångsrika inom affärer.
De anses dessutom logiska något som kvinnor däremot inte anses vara. Kvinnor innehar
istället andra socialt önskvärda attribut som att de är självuppoffrande, vänliga och
uppmärksamma på andra människors känslor. Broverman et al. (1972) menar att detta skapar
problem när män och kvinnor tar till sig dessa stereotyper och väver in dem i sin självbild
(eng. self-concept), dvs. sin uppfattning om sig själva och vad man kan klara av. Kvinnor har
fler negativa attribut än vad män har vilket leder till att de är mindre nöjda med sig själva.
Andra forskare har dock hävdat att stereotyper om kvinnor, i motsats till ovanstående, är mer
positiva än de gällande män (t ex Eagly, Mladinic & Otto, 1991).
Könsrollsstereotyper gällande att det ena könet skulle ha lättare att klara av en specifik sorts
uppgift än den andra gruppen har visat sig påverka både mäns och kvinnors prestationer vare
sig de varit medvetna om det eller ej (se t ex Steele, 1997). Eagly (1987) presenterar en
förklaring till könsstereotypers uppkomst med hjälp av en teori om sociala roller (eng. social
roles). Könsstereotyper, enligt författaren, hänger främst ihop med de observationer
människor gör i sin vardag gällande mäns och kvinnors beteende och olika roller. Om vi vid
upprepande tillfällen ser att kvinnor är de som vårdar och tar hand om små barn så kan vi med
tiden få uppfattningen att kvinnor förmodligen innehar sådana egenskaper som krävs för att ta
hand om barn. Könsroller är en social roll som är unik i det avseendet att de omfattar oss alla.
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De är ständigt närvarande och skiljer sig därför gentemot vissa andra sociala roller,
exempelvis roller vi får via våra jobb eller inom familjen. De senare är roller som vi i olika
sociala interaktioner kan frigöra oss ifrån (Eagly, Wood & Diekman, 2000). Teorin om
sociala roller förklarar även könsskillnader bland män och kvinnor. Begreppet syftar här på
mäns och kvinnors olika beteende och inte på de biologiska eller psykologiska skillnaderna
hos män och kvinnor. Till alla roller hör förväntningar. Eftersom könsrollen för män och
kvinnor ser tämligen olika ut så fostrar rollen verkliga könsskillnader i beteendet hos män och
kvinnor (Eagly et al., 2000). Den manliga könsrollen kräver mer agentic egenskaper och den
kvinnliga rollen mer communal egenskaper något som därmed gör att män och kvinnor
kommer att sträva mot att förvärva och utveckla olika egenskaper.
Särbehandling och sexism
För kvinnors del har könsrollsstereotyper både historiskt och i nutid lett till att kvinnor på ett
eller annat sätt särbehandlats och till och med diskriminerats p g a av sitt kön. Costa och
Guthrie (1994) lyfter fram hur feministisk kritik mot ”objektiv” vetenskap kopplat till
kvinnors sportdeltagande skall ses som viktigt. Under lång tid förlitade sig människor på
biomedicinens och sportvetenskapens antagande om att kvinnors fysik gjorde att de inte var
lika lämpade att delta i sport på samma sätt som männen. Skaderisken ansågs högre för
kvinnor än för män (Costa & Guthrie, 1994). Troligtvis spelade detta in då kvinnor 1896
utestängdes från de första Olympiska spelen (Women’s Sport Foundation, 1995, refererat i
Choi, 2000). Inom organisationsforskning finns det en hel del forskning om varför det finns så
få kvinnliga ledare och höga chefer (se t ex Heilman, 2001). Detta trodde man länge berodde
på att kvinnor inte hade rätt egenskaper för att klara av en chefs- eller ledarposition. Rätt
egenskaper tycks vara av manlig karaktär, vilket gör att människor har lättare för att se män
som ledare. Detta är något som delvis verkar gälla även idag (Willemsen, 2002).
Ovanstående stycke belyser den negativa särbehandling som i detta fall har drabbat kvinnors
förhållande till både sport och karriär. Men stereotyper kan även uppmuntra till en tillsynes
positiv särbehandling. Glick och Fiske (1996) har studerat begreppet sexism, som tidigare
främst kopplats till diskriminering och ren fördom mot kvinnor. Författarna menar att sexism
är mer komplext än så och omfattar en mer djupgående ambivalens mot kvinnor. Med hjälp
av mätinstrumentet Ambivalent Sexism Inventory (ASI) framträdde två skilda sexistiska
attityder, en klart negativ samt en annan som kan uppfattas positiv av både män och kvinnor.
Hostile sexism (HS) beskriver de uppenbart otrevliga och hotfulla attityder som kvinnor kan
mötas av och som då även upplevs som diskriminerande. Benevolent sexism (BS) är den andra
dimensionen och kan av den som omfattas av den, uppfattas vara en positiv och vänlig gest.
Benevolent sexism liknas vid paternalism, d v s att mannen agerar som en fadersgestalt för i
detta fall kvinnan. Hon hamnar på detta vis i en beroendeställning till mannen, då hon anses
behöva hans hjälp med saker hon inte klarar av. Både HS och BS bottnar i samma ideologi,
vilken syftar till att kvarhålla mäns strukturella makt över kvinnor samtidigt som båda könen
låses fast i de traditionella könsroller som finns. Kvinnor utpekas som det svagare könet och
uppmuntras att hålla sig till det de klarar av, exempelvis hushållet. Följden blir att ökad makt
och inflytande överlåts till männen, gällande andra områden (Glick & Fiske, 1996). Viki,
Abrams och Hutchison (2003) har sedan påvisat ett positivt förhållande mellan BS och
paternalistisk hjälpsamhet (eng. paternalistic chivalry), något som kan förklara varför sexism
idag tycks leva kvar. Somliga kvinnor uppskattar mäns gentlemannamässiga gester även om
det bakomliggande syftet kan vara att man har en mindre smickrande kvinnosyn där kvinnor
porträtteras som hjälplösa. Paternalistisk hjälpsamhet kan vara det som står i vägen för
jämställdhet, då vissa kvinnor förblir osjälvständiga och på så sätt själva stödjer sin egen
grupps underordnade ställning.
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Det finns studier som visar att ambivalent sexism tenderar att slå olika mot olika grupper av
kvinnor. Med hjälp av två skilda dimensioner eng. agency (en kombination av makt och
intelligens) och eng. virtue (både sexuell och moralisk) kunde Altermatt, DeWall och
Leskinen (2003) skilja på undergrupperna hemmafru, sexobjekt samt karriärkvinna. Detta har
DeWall, Altermatt och Thompson (2005) byggt vidare på och lagt till subgrupperna kvinnlig
atlet och feminist. Den kvinnliga atleten uppfattas här som kompetent och med relativt stor
makt och relativt neutral gällande virture. I jämförelse placerar sig hemmafrun högre gällande
värme, dygd och sexuell konservatism men lågt gällande makt och kompetens. Glick,
Diebold, Baailey-Werner och Zhu (1997) har också visat på tydliga skillnader mellan hur
sexistiska män jämfört med icke-sexistiska utvärderar och uppfattar olika kvinnotyper, något
som också kan påverka deras agerande emot dessa. Mönstret är att de kvinnor (t ex den
atletiska kvinnan, karriärskvinnan och feministen) som bryter mot den traditionella könsrollen
och därmed anses utmana männen om makten riskerar att ogillas och bemötas med HS (Glick
et al., 1997).
Biernat (2003) har även visat hur sociala stereotyper av grupper kan leda till en till synes
positiv bedömning av en individ ur denna grupp. Exempelvis skulle en kvinna mycket väl
kunna anses mer atletisk än en man även om könsstereotypen säger att män generellt sett är
mer atletiska än kvinnor. Förklaringen ligger i teorin skiftande förväntningar (eng. shifting
standards model). Förenklat så har människor tankemässigt varierande förväntningar på olika
grupper av människor. Detta gör att människor kan ha lägre förhoppningar om att en kvinna
skall vara en duktig atlet jämfört med en man. Då man förväntar sig olika av män och kvinnor
som grupp så kan relativt små atletiska prestationer från en kvinna väcka förvåning och anses
imponerande. Samma prestation från en man hade dock inte väckt samma uppmärksamhet.
Uttryck som ”bra för att vara tjej/kille” har nog de flesta hört någon gång och passar bra i
detta sammanhang. Detta är något som kan bli diskriminerande och i slutänden gynnas inte
heller den personen som får de lägre kraven på sig, då dessa från början tar avstamp i en
negativ stereotypbild av dennes grupptillhörighet. Detta förklarar också hur grupper som från
början omfattas av en negativ stereotyp, exempelvis kvinnor är sämre ledare än män, i
praktiken får kämpa ännu mer för att bevisa sina kvalitéer (Biernat, 2003).
Sportideologi och atletrollen
Messner och Sabo (1990) menar att, för att förstå den historiska och nutida meningen med
sport, måste genus ses som en betydande faktor. Tidigt kom sportvärlden att domineras av
män. Messner (1988) som antar ett feministiskt perspektiv menar att sportarenan kan ses som
en viktig plats för skapandet av maskuliniteter. Enligt författaren har flera kriser hotat
männens maskulinitet genom historiens gång, något som gjort att organiserad sport blivit en
viktig arena som en heterosexuell kulturell sfär, där mäns dominans över kvinnor är självklar
och naturlig. Även senare studie har visat på ett samband mellan sportideologi, sexism och
antihomosexuella attityder bland män (Harry, 1995). Sportideologi tycks inte ha samma
innebörd för män som för kvinnor då det för männen innefattar en hyllning av manligheten
som manifesteras genom heterosexualitet samt en fostran om manlig dominans. Kvinnorna
valde istället att inte ta in den förtryckande delen utan tog istället fasta på den egna vinningen
och det psykosociala positiva som sporten för med sig (Harry, 1995). Att kön är av stor
betydelse inom just sport ger även Birrell och Coles (1990) insikt om. Författarna beskriver
sport som ett kraftfullt särskiljande system mellan män och kvinnor, något som blir extra
tydligt då transsexualitet skapar oerhörd förvirring och oklarhet inom sport som ytterst
baseras på uppdelning av könsroller och fysiska könsskillnader.
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Kön har genom sporthistorien varit viktigt i sig, gällande t ex vilka som får delta. Även idag,
då i stort sett alla får delta, så är idrottsvärlden i allra högsta grad genusmärkt (Fagrell, 2000).
Choi (2000) menar att gamla föreställningar om genus påverkar hur man ser på den kvinnliga
atleten och hur hon ser på sig själv. Att antalet kvinnliga atleter ökat kan tolkas som att
kvinnor kräver jämställdhet, vilket innefattar kvinnors kontroll över den egna kroppen samt
att man motsätter sig manlig dominans (Messner, 1988).
Fagrell (2000) visar i sin studie med barn att ”genusmärkning” tycks omfatta flera idrotter,
vilket innebär att specifika idrotter anses mer accepterade för pojkar respektive flickor att
syssla med. Detta uppfattas som naturligt för barnen och påverkar dem i deras eget val av
idrott. Barnen baserar sina resonemang på egna erfarenheter av pojkars och flickors
idrottande. Även detta resultat är kopplat till en könsstereotyp uppfattning om pojkars och
flickors olika färdigheter. Pojkar anses våga mer och vara starkare medan flickor är lugnare,
försiktigare och gracilare, vilket gör flickkroppen sämre lämpad för idrott än pojkkroppen.
Både flickor och pojkar tenderade i Fagrells studie (2000) att nedvärdera och förlöjliga
flickaktiviteterna. Den idrott som främst utövas av flickor får på så vis lägre status än den
idrott som pojkar utövar.
Även vuxna människor tycks ha en uppfattning om att olika sporter är könsmärkta. Den sport
man själv väljer att utöva påverkas främst av individens könstillhörighet och inte av förmåga
och intresse (Koivula, 1995). I studien fick män och kvinnor tycka till om 60 olika sporter
huruvida dessa kunde anses maskulina eller feminina. Det visade sig att ju mer benägen en
individ är av att koda inkommande information som antingen maskulin eller feminin desto
tydligare restriktioner gällande lämpligt val av träningsform och sportaktiviteter. Några av de
sporter som klassificerades som feminina var balett, dans och aerobics. Några vanliga
maskulina var fotboll, ishockey, boxning och kampsportsinspirerad träning. Flera sporter
ansågs även neutrala, bl a jogging och cykling (Koivula, 1995).
I en utvärderande rapport från Skolverket (2003) gällande skolämnet idrott och hälsa framgår
det att genus har betydelse och påverkar elevers uppfattning om ämnet. Det framgår att pojkar
och flickor föredrar olika typer av aktiviteter under idrottslektionen. Populärast bland
pojkarna är bollsporter följt av styrka, kondition och banor. Dessa aktiviteter visade sig också
vara vanligt förekommande under idrottslektioner. Flickor vill helst delta när det är aerobics
eller dans på schemat, något som inte tillgodoses i lika hög grad som pojkarnas aktiviteter
trots att dans är en omnämnd aktivitet i kursplanen, vilket inte är fallet för bollsport
(Skolverket, 2003). 	
  	
  
	
  

Den kvinnliga atleten och fysiskt självkoncept
Tidigt uppmärksammade bland andra Desertrain och Weiss (1988) en rådande rollkonflikt
bland kvinnliga idrottare gällande sin könsroll och sin atletroll. Författarna menar att
samhället ser de två rollerna, kvinna och atlet, som oförenliga. Atletrollen förknippas med
maskulina egenskaper som tävlingsinstinkt, självständighet och bestämdhet. När de kvinnliga
atleterna utvecklas och förvärvar sig dessa egenskaper så hamnar de längre ifrån sin givna
könsroll och kan därför uppleva en rollkonflikt (Desertrain & Weiss, 1988). Även Krane,
Choi, Baird, Aimar och Kauer (2004) tar upp hur fysiskt aktiva kvinnor kan anses leva i två
kulturer, den sportiga och den större sociala, vilka krockar med varandra. Det är främst idealet
för hur en kvinna skall vara som får stå tillbaka då de presterar inom sin sport. Femininitet
ansågs inte vara väsentligt för att vara en god atlet. Atletrollen sågs istället mer
överensstämmande med att vara maskulin. Kvinnorna i studien upplevde dessutom att deras
muskulösa kroppar gjorde att de dels kände sig obekväma i mer sociala sammanhang på
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fritiden samt att de uppfattade sin kroppstyp som det största hindret mot att uppfattas som
heterosexuell (Krane et al., 2004).
Även om kvinnors sportdeltagande nått stora framgångar under de senaste decennierna så
finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och mäns tankar gällande fysisk aktivitet.
Fysiskt självkoncept har visat sig påverkas av könstillhörighet och gynnar killar framför tjejer
(Klomsten, Skaalvik & Espnes, 2004). Killarna i studien fick avsevärt högre värden än tjejer
gällande sportkompetens, fysisk aktivitet, styrka, hälsa och kroppsfett. Klomsten, Marsh och
Skaalvik (2005) har sedan utvecklat detta och istället undersökt hur ungdomar värderar
feminina och maskulina värden inom sport samt hur deras förhållande till detta kan påverka
deras eget deltagande i olika sporter. Mätinstrumentet Gender Values Scale (GVS)
utvecklades och användes för att mäta tio karaktärsdrag: Bra utseende (ansikte), Bra utseende
(kroppen), Slankhet, Framträdande styrka, Sport kompetens, Uthållighet, Styrka, Flexibilitet,
Femininitet och Maskulinitet. Könsskillnader framträdde i en majoritet av dessa.
Framträdande styrka, Sport kompetens, samt Maskulinitet var karaktärsdrag som värderades
högre av killar än tjejer. Tjejerna skattade istället, högre än killarna, Bra utseende (ansikte),
Slankhet och Femininitet. Att tjejer värderar bra utseende (ansikte), slank/smal kropp och
femininitet överensstämmer bra med den stereotypa bild som finns av kvinnor. Skönhet tycks
överhuvudtaget vara en viktig komponent för kvinnosport. Sport som anses passa kvinnor
kännetecknas ofta av ett graciöst utförande, icke-aggressivt beteende samt framhävande av det
feminina (Klomsten et al., 2005).
Gym-och fitnesskulturen
Mellan åren 1970-1990 ökade antalet gym i Sverige. Idag tränar alltfler människor på gym
och detta kan ses som en växande kultur. Utövarna av denna träningsform har också
förändrats och vidgats. Träningsformen omfattar nu även andra grupper av motionärer än
enbart kroppsbyggare vilka tidigare var den grupp som främst förknippades med
gymverksamheten (Söderström, 1999). I sin avhandling söker Söderström förstå och uttyda ett
samband mellan gym, kropp och samhälle och hävdar att gymkulturen är ett relativt
outforskat område. Utgångspunkten när man studerar manligt och kvinnligt i denna miljö är
att det sker utifrån premissen att gymmet är eller har varit en manlig värld (Söderström,
1999). Johanssons bok Den skulpterade kroppen kan ses som en av de tidigaste svenska
redogörelser av fältstudier avsett att studera gymkulturen. Författaren menar att studier av
gymkulturen inte bara avspeglar det samhälle vi lever i utan också att flera av våra
förställningar om kön, identitet och kropp skapas här. I gymmiljön skapas könsidentiteter och
skönhetsideal för både män och kvinnor (Johansson, 1998). Ulseth (2008) menar att det
uppsving som fitnesskulturen fått har expanderat träningsmöjligheterna för alla och speciellt
för kvinnor. Ulseth har i Norge jämfört motivation till träning mellan de som tränar på
fitnesscenter respektive sportklubb1. Trots att man konstaterar att fitnesscentren domineras av
kvinnor och sportklubbar av män så var det inte kön som var den största skillnaden gällande
motivationen utan detta påverkades mer av vilken anläggning man tillhörde. För gruppen
motionärer inom fitness var könsskillnaderna små, jämfört med gruppen som var aktiva i
sportklubben. De som tränade på fitnesscentret hade i stort sett oberoende av kön en liknande
uppfattning om meningen med just den fysiska aktiviteten de var aktiva i.
Idag kan man säga att bodybuilding och fitness ingått ett äktenskap då dessa numera på
många sätt är sammankopplade (Johansson, 1998). Det finns dock en strikt uppdelning mellan
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I Ulseths studie är fitnesscenter = träningsanläggningar som erbjuder både gruppträning (aerobics) samt
individuell träning (fria vikter). Med sportklubbar åsyftas idrottsföreningar som t ex omfattar fotboll, skidor,
friluftsliv m.m.
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de olika träningsformerna inom gymverksamheten. Exempelvis ses aerobicssalen som en
uteslutande kvinnlig domän medan gymlokalen länge dominerats av män. Kvinnor i gymmet
blir dock allt vanligare, vilket utmanar gränsen mellan manligt och kvinnligt och gör denna
gräns mer osäker (Johansson, 1998). Själva gymlokalen där främst styrketräning utövas kan
enklast förstås utifrån ett manligt ideal (Söderström, 1999). Mäns sätt att träna skiljer sig från
kvinnors, på så sätt att det handlar om att bygga muskler och på så vis demonstrera styrka som
kan ses som ett högst maskulint drag. Män använder oftare fria vikter samt tyngre
viktbelastning i jämförelse med kvinnor. Kroppen blir i denna miljö en tydlig utgångspunkt
för vad som är manligt och kvinnligt (Söderström, 1999). Gällande orsaken till kvinnors
frånvaro i gymmet är forskningen bristfällig. Salvatore och Marecek (2010) utpekar sig som
de första att undersöka genderspecifik normativ förväntan i anslutning till gymbaserad
träning. Syftet var att undersöka hur kvinnor uppfattar styrketräning (d v s träning med i detta
fall en bänkpress). Utgångsteorin var evaluation concerns, som handlar om människors
medvetenhet om vad andra människor tänker om dem, något som kan tänkas påverka att så få
kvinnor väljer styrketräning. Studien visar tydligt att många kvinnor känner ett större obehag
när andra iakttar dem när de tränar bänkpress än när de använder trappmaskinen2.
Bänkpressen utpekades här som mer typisk för mäns träning och trappmaskinen som mer
typisk för kvinnors träning. Kvinnor och män valde dessutom olika maskiner i gymmet
kopplat till de mål de ville uppnå. Kvinnor ville förbränna fett och då blir konditionsmaskinen
en självklarhet medan män föredrar att bygga muskler och föredrar därför bänkpressen mot
trappmaskinen. Salvatore och Marecek (2010) poängterar att om olika typer av träning
uppfattas som starkt förknippade med ett kön så kan det vara förklaringen till varför kvinnor
väljer bort styrketräning och att män uteblir från aerobicssalen (Antrim, 2005). Även om det
inte finns någon forskningsbaserad förklaring till varför kvinnor väljer bort styrketräningen på
gym så finns det numera träningskedjor som bygger sitt koncept på ovanstående teori,
nämligen att kvinnor skulle känna sig obekväma med att styrketräna i sällskap med män.
Detta har resulterat i utveckling av flera mansfria gym (Hammarstedt, 2010; Sveriges Radio,
2007).
Kroppsideal och muskler
Kroppsideal och skönhetsideal är något som vanligtvis diskuteras i relation till kvinnor. Länge
har kvinnoidealet i västvärlden varit att vara smal och/eller slank (Bordo, 1993). Det är även
bevisat att kvinnor har avsevärt högre press på sig att leva upp till dessa ideal jämfört med
männen. Detta kan även förklara varför fler kvinnor än män provat på olika dieter, använt
laxeringsmedel, ägnat sig åt tvångsmässig träning samt insjuknat i någon form av ätstörning
(Bordo, 1993). Inom gym- och fitnesskulturen finns uppenbart ett helt annat kroppsideal, här
får musklerna en betydelsefull roll där kön blir en avgörande faktor för hur mycket som är
lagom. Hedblom (2009) har ur ett etnografiskt perspektiv bland annat tittat på musklers
innebörd och betydelse för olika grupper av tränande människor. Författaren menar att
muskler kan tolkas som positivt eller negativt beroende på vilken uppfattning olika grupper
har om detta omdebatterade ämne. Synliga muskler kan t ex ge positiva fördelar så som att
man av andra uppfattas som en (tränings)kompetent person. Musklerna signalerar att en
person tränar på ”rätt sätt”, vilket ger hög status inom denna kontext samt att personen
uppfattas som målorienterad och med hög självdisciplin (Hedblom, 2009).
Samtidigt förekommer en negativ stereotypbild om män med stora muskler som lägger ner
mycket tid på sin träning, den bilden säger att de skulle vara ”korkade” och lida av
mindervärdeskomplex. Flera män som inte önskar bli muskulärt ”stora” menar att för mycket
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  Trappmaskin är en form av konditionsmaskin som främst syftar till att forma ben och stuss.	
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muskler motverkar flexibilitet och snabbhet. Kvinnor som vill bygga muskler uppger att de
gör detta med insikten om att de vill komma bort från det ”tjejiga” och istället bli mer kapabla
och självgående kvinnor. Det är tydligt att muskler associeras med maskulinitet och att man
därmed hamnar längre ifrån det feminina (Hedblom, 2009). George (2005) visar i sin studie
med kvinnliga fotbollsspelare som spelar på hög nivå (division I lag) att denna grupp finner
sina muskulösa och vältränade kroppar problematiska i det avseendet att deras kroppar skiljer
sig från det rådande kvinnliga kroppsidealet. Kvinnorna upplever det hela som ett
motsatsförhållande då man å ena sidan vet att kroppen behöver vara stark och vältränad för att
vara en bra spelare samtidigt som man inte känner sig tillfreds med den kroppen utanför
planen. Detta leder för vissa till ett konstant kroppsutvärderande om huruvida man lagt på sig
för mycket muskler eller inte (George, 2005). Även dessa kvinnor är medvetna om att stora
muskler och kroppsvolym förknippas med maskulinitet och/eller homosexualitet.
Choi (2003) hävdar att musklers funktioner till stor del utgör en synlig visuell skillnad mellan
kvinnor och män. Författaren menar att det idag inte räcker för kvinnor att vara smala utan
man ska helst vara slimmad och fit, något som kommit av att många kvinnor numera håller på
med sport och fysisk träning. Men det finns en skillnad mellan hur mycket musklerna får
synas. Enligt Choi (2003) regleras detta av om det gäller en man eller en kvinna, vilket i sin
tur bottnar i en djupare könsstereotyp diskussion. När det gäller kvinnor och muskler så
beskrivs det på flera ställen att detta är något som allmänheten tenderar att reagera emotionellt
negativt mot i högre utsträckning än när det gäller muskler på män (se t ex Johansson, 1998).
Mot denna bakgrund blir det inte konstigt att studier visar att kvinnor eftersträvar muskler
som mer specifikt är fast definierade och inte muskler som män eller kvinnliga bodybuilders
har (Söderström, 1999).
Gruppträning och instruktörsrollen
Det finns idag inte mycket forskning om gruppträning eller instruktörens roll inom
fitnesskulturen. I tidigare studier som gjorts inom gruppträning är det främst träningsklassen
aerobics som studerats. I och med det hamnar kvinnliga deltagare i fokus då det främst är
dessa som går på klasserna (se t ex Greenleaf, McGreer & Parham, 2006; Maguire &
Mansfield, 1998; Markula, 1995).
Väldefinierade muskler i gymmet ger oftast en form av status i den miljön. Det visar sig även
att gruppträningsinstruktörers utseende påverkar deltagarnas bedömning av denne, eftersom
instruktörerens fysiska utseende anses reflektera deras professionalism och expertis inom
fitness (Vogel, 2000). I Vogels studie (2000) framkommer det att flera kvinnliga motionärer
uppfattar instruktörens yttre som ett sätt att utläsa och skapa sig en uppfattning om
hans/hennes ledarskapskapacitet. Flera ansåg att instruktören bör se vältränad ut och att detta i
så fall anses legitimera personen som en kompetent instruktör, någon att se upp till och ta råd
av. Det fanns dock även kvinnor som efterfrågade mindre vältränade instruktörer då de
motsatte sig det ideal som många tycks ha (Vogel, 2000). I en mindre studie av Philips och
Drummond (2001) med manliga fitnessinstruktörer framkom även här att de ansåg att den
kroppsliga fysiken var viktig för att leva upp till bilden av en bra ledare. Studien visade
dessutom att denna grupp kan anses ha en skev syn på vad som är en hälsosam
träningsmängd, något som kan komma att påverka deras deltagare negativt. Framförallt
framhävde instruktörerna att fett är någonting dåligt. Idealet tycks vara en god balans mellan
muskelmassa och kroppsfett som resulterar i en smal och muskulös kropp. Mot denna bild blir
fitnessindustrin alltmer ett uttryck för utseendemässigt baserad hälsa jämfört med den fysiskt
orienterade hälsan. Männen i studien uppgavs ha gott självförtroende gällande kroppen. De
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upplevde sig även inneha hög kroppskontroll, vilket de anser att många andra människor
saknar (Philips & Drummond, 2001).
Instruktörsrollen kan uppfattas som en relativt komplex roll där det gäller att dels vara en god
förebild för ett hälsosamt leverne och å andra sidan vara en del av en högst kroppsfixerad
miljö (Johansson, 1998). Instruktörsrollen handlar till stor del om att vara en stark ledare som
kan skapa ett kollektiv och näst intill en symbiotisk känsla för deltagarna. Flera studier har
uppmärksammat hur instruktörer kan ses som förebilder både ur positiva och negativa
aspekter. Instruktörens visuella uppenbarelse tycks på olika sätt påverka motionärer, något
som man enligt Vogel (2000) sällan diskuterar trots att man vet att många som går på
gruppträningsklasser ger uttryck för att vara missnöjda med sina kroppar. Flera motionärer
konstaterade att en vältränad instruktör kan ge god inspiration och ses som förebild för dem
att jämföra sig med. Instruktörens fysik kan både uppmuntra somliga att träna och utvecklas
samtidigt som det kan få andra att känna komplex över sin egen kropp. Det finns uppenbart
tydliga kroppsideal inom denna bransch. Greenleaf, McGreer och Parham (2006) fick i sin
studie med kvinnliga aerobicsinstruktörer och kvinnliga aerobicsutövare fram att idealkroppen
tycks vara smal, fast och stark. Det ansågs också som oattraktivt att vara för muskulös. För
kvinnorna gällde det att inte träna för mycket, eftersom man då riskerade att få för synliga
muskler.
Det finns även forskning som problematiserar kvinnors utövande av aerobics. Å ena sidan är
det positivt att så många kvinnor kommit igång att träna genom denna träningsform men
Magurie och Mansfield (1998) menar att utifrån ett feministiskt perspektiv så kan den
bakomliggande grunden till att kvinnor tränar aerobics vila på patriarkalisk grund. Författarna
menar att även då många kvinnor njuter av befrielsen att gå och träna aerobics och få tid för
sig själva så finns där också en press att underkasta sig denna form av träning i ett försök att
leva upp till det påtvingade kvinnoideal som lyder: håll dig ung, fit och hälsosam (Magurie &
Mansfield, 1998).
Föreliggande studie
Stereotyper har helt klart en stor påverkan i alla människors vardagliga liv, de ger oss trygghet
och en känsla av kontroll att veta vad som är vad och vad vi kan ha för förväntningar på andra
människors beteende (Lippman, 1922). Sociala stereotyper är dock komplexa, de kan leda till
både diskriminering och subjektiva fördelar (Biernat, 2003; Glick & Fiske, 1996). Könsroller
gör att människor har olika förväntningar på män och kvinnor (Eagly & Steffen, 1984). Det
har presenterats teorier om könsskillnader gällande vuxna mäns och kvinnors träningsvanor
och hur ungdomar och barn tycks föredra olika aktiviteter inom skolidrotten (se Salvatore &
Marecek, 2010; Skolverket, 2003) Detta är något som kan tänkas härledas till en mer allmän
syn på sport samt hur våra föreställningar om män och kvinnor ser ut inom detta område.
Studier finns också som påvisar en utbredd genusmärkning gällande vilka sporter som är
lämpligast för män och kvinnor att aktivera sig i, något som påverkar oss i vårt val av sport
och idrott (Koivula, 1995). Föreliggande studie tar avstamp i tidigare teorier om
könsrollsstereotyper och kroppsideal inom sport för män och kvinnor och försöker att
applicera detta på gruppträningsområdet. Idag finns ingen vetenskaplig klar bild av
instruktörsrollen, hur människor uppfattar instruktörer och deras egenskaper. Inte heller finns
någon entydig stereotypbild av instruktören. Det tycks dock finnas en betoning på dennes
yttre, han eller hon bör vara vältränad för att vara en god förebild (Philips & Drummond,
2001; Vogel, 2000). Förväntningar på instruktörsrollen är intressant ur flera perspektiv, både
för dem som har det som sitt yrke och för alla motionärer som ägnar gruppträning stor del av
sin tid. Vilka attribut som kännetecknar en bra instruktör kommer att utredas, samt huruvida
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den genusmärkning som finns inom sport även omfattar gruppträningsklasser av olika slag.
Aerobics och dans kan anses könsmärkta men även andra aktiviteter bör undersökas.
Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet med denna studie är att få en uppfattning om hur motionärer och instruktörers ser
på instruktörsrollen kopplat till könsstereotypt tänkande. Ett del syfte med studien är att se
huruvida stereotyper om manligt och kvinnligt kan påverka motionärernas uppfattning om
olika gruppträningsklasser.
Specifika frågeställningar:
1. Vilka attribut anser motionärerna är mest betydelsefulla hos en
gruppträningsinstruktör? Finns det könsskillnader gällande vilka attribut som anses
viktiga?
2. Finns det någon skillnad i vilka attribut som anses viktiga hos en kvinnlig respektive
manlig instruktör?
3. Finns det några könsskillnader mellan manliga och kvinnliga instruktörer då de får
utvärdera sig själva gällande de olika attributen?
4. Finns det någon skillnad mellan vad motionärerna förväntar sig av en instruktör och
vilken nivå instruktörerna anser sig befinna sig på?
5. Vad anser motionärerna om olika gruppträningsklasser på SATS, är somliga klasser
mer lämpade för män eller kvinnor att gå på eller passar klasserna båda könen lika bra
(könsneutrala klasser)?
6. Vad tror instruktörerna att motionärerna har för syn på gruppträningsklasserna, är
somliga klasser mer lämpade för kvinnor eller män, eller passar de alla oavsett kön?

Metod
SATS
Träningskedjan SATS, där all data i föreliggande studie samlats in, är det ledande
träningsföretaget i Norden. Deras träningsanläggningar hittar man förutom i Sverige också i
Norge, Finland och Danmark. I hela Norden har man ca 275 000 medlemmar (SATS,
Årsredovisning 2010). Könsfördelningen av medlemmarna är 45 % män och 55 % kvinnor
och den mest populära träningsformen på SATS är gruppträning. I Sverige ligger majoriteten
av deras anläggningar i Stockholm. Den genomsnittliga motionären på SATS är runt 34 år och
tränar 1-2 gånger i veckan (SATS, Årsredovisning 2009).
Undersökningsdeltagare
Enkäter delades ut till 255 personer, av dessa fanns fyra bortfall, samtliga män. Dessa togs
bort då de till stor del svarat på för få påståenden alternativt att de svarat konsekvent på
samtliga påståenden. Totalt deltog 204 motionärer och 45 gruppträningsinstruktörer. Bland
motionärerna var 79 män, med en medelålder på 33 år (s = 8,9). En man saknas dock i denna
beräkning då han inte uppgivit sin ålder i enkäten. De 126 kvinnorna hade en medelålder på
31 år (s = 8,5). Ett oberoende t-test visade att motionärernas medelålder skiljde sig signifikant
åt mellan könen (t(203) = 2,08, p = 0,039, tvåsidig prövning). De kvinnliga motionärerna var
i genomsnitt yngre än gruppen män.
Kvinnorna tränade i genomsnitt 4 h/vecka (s = 1,9) och männen 5 h/vecka (s = 3,4). Även här
visade ett oberoende t-test att det fanns en signifikant skillnad gällande den tid män och
kvinnor uppgav att de tränar (t(199) = 2,45, p = 0,015, tvåsidig prövning), männen uppgav att
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de i genomsnitt tränar mer än kvinnorna. För mer info om motionärernas motiv till att träna
samt vilka gruppträningsklasser de provat på se appendix 1. Samtliga motionärer ställde upp
frivilligt i studien. Anonymitet utlovades skriftligt på enkäten och deltagarna i studien fick
ingen kompensation för sin medverkan.
Av de 45 personer som arbetade som gruppträningsinstruktörer på SATS var 17 män och 28
kvinnor. Medelåldern var 30 år (s = 5,4). I genomsnitt hade de jobbat som instruktörer3 i 7 år
(s = 5,5). Då insamlingen pågick instruerade dessa instruktörer i genomsnitt 4 h/vecka (s =
2,6). För mer info om instruktörernas motiv till att träna samt vilka gruppträningsklasser de
instruerar i se appendix 1.
Material
Enkäterna som användes i denna studie innehöll en blandning av redan existerande skalor
samt några tillagda aspekter, allt för att i så stor utsträckning som möjligt fånga in
instruktörsrollen. Varje enkät var uppdelad i tre delar. Den första delen syftade till att få
information om deltagarna, ålder, kön, antalet timmar i veckan de tränar, vilka klasser som
provats på samt anledningar till att träna. Andra delen handlade om instruktörsrollen. Där
presenterades 35 påståenden gällande olika egenskaper hos en gruppträningsinstruktör som
motionärerna fick ta ställning till. Påståendenas innehåll varierade mellan ytliga påståenden
om kroppsform och attraktion till att behandla instruktörens pedagogiska färdigheter.
Majoriteten av påståendena hämtades från Gender Values Scale (GVS) som är framtagen av
Klomsten, Marsh och Skaalvik (2005) för att mäta feminina och maskulina värden inom idrott
bland unga vuxna. Skalan bygger i sin tur på The Physical Self-Description Questionnaire
(PSDQ; Marsh & Redmayne, 1994). PSDQ syftar till att studera fysiskt självkoncept gällande
nio specifika komponenter medan GVS syftar till att undersöka stereotypa maskulina och
feminina värden inom en fysisk kontext. GVS har tidigare visat prov på god intern
sammansättning (alfa) för samtliga delskalor utom den som rör femininitet (Klomsten et al.,
2005).
GVS består totalt av tio delskalor, där varje skala består av tre påståenden. Av dessa tio ingår
endast sju i den enkät som delades ut i denna studie. De tre skalor som valdes bort handlade
främst om maskulina och feminina karaktärer samt sport. Fem egen konstruerade skalor lades
istället till som var tänkt att beröra mer inneboende instruktörsfärdigheter, detta då tidigare
forskning inom ämnet var bristfällig. Totalt innehöll enkäterna tolv skalor fördelade över 35
påståenden (se appendix 2). Tre enkätversioner delades ut bland gruppen motionärer och
omfattade en enkät gällande ”gruppträningsinstruktören” (könsneutral), en för ”den manliga
gruppträningsinstruktören” samt en för ”den kvinnliga gruppträningsinstruktören”. Varje
motionär som deltog fick besvara en av tre möjliga enkäter om instruktörsrollen.
Motionärerna uppmanades att skatta på en sjugradigskala 1= instämmer inte alls till 7=
instämmer helt, i vilken grad de håller med om att olika attributen anses viktiga hos
instruktörsrollen. En fjärde enkätversion delades enbart ut till instruktörerna för en
självutvärdering av samma attribut som motionärerna fått tyckt till om. Svarsskalan var
densamma som för motionärerna.
Den tredje och sista delen i enkäten handlade om gruppträningsklasserna, där sju klasser valts
ut. Motionärerna fick ta ställning till huruvida klasserna passar för män respektive kvinnor att
delta i. Skala 1-7 användes, 1= passar män, inte alls kvinnor till 7= passar kvinnor, inte alls
män. Mittenalternativet, 4= aktiviteten passar lika bra/lika dåligt för män och kvinnor, blir ett
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  Gäller sammanlagt instruerande på SATS/andra träningscenter.	
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neutralt svar. De utvalda klasserna var Step, Body Pump, Body Combat, Yoga, Aerobics, Box
samt Cykel. Utformningen av dessa frågor bygger på Koivulas (1995) studie som behandlar
ett stort antal sporter på detta sätt.
Procedur
Via personlig kontakt fick författaren klartecken från en högre ansvarig på SATS
huvudkontor att studien fick genomföras och vilka anläggningar som skulle bli berörda.
Personalen på de anläggningarna kunde därefter informeras. Materialet samlades in vid flera
besök på olika centrala SATS anläggningar i Stockholm, främst från SATS
Medborgarplatsen. Författaren tog personlig kontakt med potentiella deltagare utanför
gruppträningslokalerna samt närliggande utrymmen för stretching. Muntlig förfrågan ställdes
till så många som möjligt om deltagande i undersökningen. Enkäten innehöll en presentation
om studien och dess innehåll samt instruktion för att besvara den. Vid behov kompletterades
detta även med samma information muntligt. För att få en så jämn fördelning som möjligt
mellan motionärernas tre enkätversioner blandades de så att lika många av varje enkät
utdelades slumpvis. Flertalet fyllde i enkäten på plats och återlämnade den direkt.
Instruktörernas enkät lämnades till personalansvarig som placerade enkäten i samtliga
instruktörers fack. De ifyllda enkäterna hämtades av mig vid ett senare tillfälle.
Resultat
I Tabell 2 (se appendix 3) presenteras medelvärden och standardavvikelser för samtliga
motionärers skattningar fördelat på de tre enkätversionerna (gruppträningsinstruktören vs den
manliga gruppträningsinstruktören vs den kvinnliga gruppträningsinstruktören). I tabellen
framgår även hur fördelningen av kön ser ut över de olika versionerna.
Frågeställningarna 1 & 2, gällande hur deltagarkön samt enkätversion kan ha haft betydelse
för motionärernas skattning av instruktörsrollen, besvarades via en 2 (deltagarkön) x 3
(enkätversioner: gruppträningsinstruktören vs. den manliga gruppträningsinstruktören vs. den
kvinnliga
gruppträningsinstruktören)
x
12
(attributen)
mixad
variansanalys.
Upprepningsfaktorn
var
attributen
(Uthållighet,
Flexibilitet,
Vältränad/Smal,
Utseende/Ansikte, Styrka, Synlig styrka, Tilltalande kropp, Teknik, Förebild, Utlärning,
Personegenskaper och Självförtroende).
Resultatet visade att huvudeffekten av attribut var signifikant, F(11, 2134) = 356,21 p <
0,001, Eta2part = 0,65. Motionärerna tillskrev olika attribut olika värden. Frågeställning 1 kan
besvaras med att attributen Teknik, Förebild, Utlärning, Personegenskaper och
Självförtroende bedömdes som viktigast enligt motionärerna (se Figur 5). Det fanns ingen
signifikant huvudeffekt av deltagarkön. Det fanns dock en signifikant interaktionseffekt
mellan deltagarkön och attributen F(111, 2134) = 7,58, p < 0,001, Eta2part = 0,04. Det visade
sig att mäns och kvinnors skattningsmönster till viss del skilde sig åt från varandra samt att de
på vissa attribut överlappade varandra. För en vidare utredning gällande vilka attribut som
uppvisade signifikanta skillnader mellan män och kvinnor så genomfördes oberoende t-test
för samtliga attributen med en Bonferronijusterad alfanivå på p = 0,004. T-testerna visade att
kvinnorna skattade högre än männen gällande Teknik (t(201) = -4,12, p < 0,001, tvåsidig
prövning), Utlärning (t(202) = -3,52, p = 0,001), Personegenskaper (t(202) = -3,31, p = 0,001)
samt Självförtroende (t(202) = -3,90, p < 0,001). För resterande åtta attribut fanns inga
signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors skattning.
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Attributen:
1 - Uthållighet
2 - Flexibilitet
3 - Vältränad/ Smal
4 - Utseende/Ansikte
5 - Styrka
6 - Synlig styrka
7 - Tilltalande kropp
8 - Teknik
9 - Förebild
10 - Utlärning
11 - Personegenskaper
12 - Självförtroende

	
  

Figur 5. Interaktionseffekten mellan kön och attributen angående skattningen av
instruktörsrollen.
Huvudeffekten av jämförelsen mellan de tre olika enkätversionerna gällande instruktörsrollen
var inte signifikant. Däremot var interaktionen mellan deltagarkön och enkätversion
signifikant, F(2, 194) = 3,61, p = 0,029. De kvinnliga motionärerna skattade tämligen lika på
alla tre enkätversionerna, förväntan på instruktörsrollen tycks opåverkad av instruktörens
könstillhörighet (se Figur 6). Inom gruppen män syns dock en skattningsvariation kopplat till
instruktörens könstillhörighet. Den manliga instruktören skattades lägst på attributen
Uthållighet, Flexibilitet, Vältränad/Smal, Utseende/Ansikte, Styrka, Synlig styrka samt
Tilltalande kropp. I motsats till detta skattades den kvinnliga instruktören högst på attributen
Flexibilitet, Teknik, Förebild, Utlärning, Personegenskaper och Självförtroende (se Figur 7).
Frågeställning 2 kan besvaras med att inom gruppen kvinnor fanns inga variationer av de
olika attributen kopplat till enkätversion men inom gruppen män syntes olika
skattningsmönster för den manliga och den kvinnliga instruktören. Männen ansåg att det var
viktigare för den kvinnliga instruktören att vara bra på både de mer utseendemässiga
attributen men också de mer pedagogiska i jämförelse med den manliga instruktören.
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Attributen:

Figur 6. Kvinnornas skattningar av instruktörsrollen som en funktion av
enkätversion och attribut.

1 - Uthållighet
2 - Flexibilitet
3 - Vältränad/ Smal
4 - Utseende/Ansikte
5 - Styrka
6 - Synlig styrka
7 - Tilltalande kropp
8 - Teknik
9	
  - Förebild
10 - Utlärning
11 - Personegenskaper
12 - Självförtroende

	
  

	
  

Figur 7. Männens skattningar av instruktörsrollen som en funktion av enkätversion och
attribut.
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Frågeställning 3 analyserades genom en 2 (deltagarkön) x 12 (attributen) mixad
variansanalys, för att utreda huruvida könstillhörighet antogs ha betydelse för instruktörernas
genomsnittliga självskattning. Upprepningsfaktorn var attributen (Uthållighet, Flexibilitet,
Vältränad/Smal, Utseende/Ansikte, Styrka, Synlig styrka, Tilltalande kropp, Teknik, Förebild,
Utlärning, Personegenskaper och Självförtroende). Resultatet visade ingen signifikant
huvudeffekt av kön. Huvudeffekten för attributen var dock signifikant, F(11, 473) = 50,13, p
< 0,001, Eta2part = 0,54 (se Figur 8). Attributet Förebild skattades högst och attributet
Vältränad/Smal fick lägst skattning. Instruktörerna ser sig själva som goda förebilder men inte
som särskilt vältränade och smala. Det fanns även en signifikant interaktionseffekt mellan kön
och attributen, F(11, 473) = 2,12, p = 0,018, Eta2part = 0,05. En serie oberoende t-tester med en
Bonferronijusterad alfanivå på p = 0,004 visade dock inga signifikanta skillnader mellan mäns
och kvinnors skattningar på de enskilda attributen. Frågeställning 3 kan därmed besvaras med
att manliga och kvinnliga instruktörers självskattning gällande de olika attributen inte skilde
sig åt.	
  

Attributen:
1 - Uthållighet
2 - Flexibilitet
3 -Vältränad/ Smal
4 - Utseende/Ansikte
5 - Styrka
6 - Synlig styrka
7 - Tilltalande kropp
8 - Teknik
9 - Förebild
10 - Utlärning
11 - Personegenskaper
12	
  -‐ Självförtroende	
  

	
  

Figur 8. Medelvärden av skattade attribut för manliga och kvinnliga instruktörer.
	
  

Vidare genomfördes en 2 (position: instruktörer vs. motionärer4) x 12 (attributen) mixad
variansanalys, för att se om instruktörernas självskattning skilde sig mot vad motionärerna
ansåg viktigt hos en gruppträningsinstruktör, d v s frågeställning 4. Upprepningsfaktorn var
även här attributen. Resultatet visade att huvudeffekten för attributen5 var signifikant, F(11,
1210) = 138,83, p < 0,001, Eta2part = 0,558. Högst skattning fick attributet Teknik och lägst
skattning fick attributet Utseende/Ansikte. Även huvudeffekten för position var signifikant,
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I denna analys utgörs motionärerna enbart av de motionärer som slumpmässigt besvarat enkäten om
gruppträningsinstruktören. I denna grupp fanns ett bortfall på 2 personer.
5
	
  Att effekten av attributen var signifikant har visats tidigare och behandlas därför inte närmare här. 	
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F(1, 110) = 27,55, p <0,001, Eta2part = 0,20. För närmare studie av denna skillnad
genomfördes oberoende t-test av samtliga attribut med en justerad Bonferronijusterad alfanivå
på p = 0,004. Resultatet visade att instruktörerna i genomsnitt skattade högre än motionärerna
gällande Uthållighet (t(112) = -5.31, p < 0,001), Utseende/Ansikte (t(114) = -6.52, p <0,001),
Styrka (t(114) = -5.69, p <0,001), Synlig styrka (t(114) = -3,52, p = 0.001), Tilltalande kropp
(t(114) = -4,19, p <0,001) samt Förebild (t(114) = -3,71, p < 0,001). Inga signifikanta
skillnader kunde fastställas för attributen Flexibilitet, Vältränad/smal, Teknik, Utlärning,
Självförtroende samt Personegenskaper. Frågeställning 4 kan besvaras med att det fanns
skillnader mellan motionärernas förväntningar på instruktörsrollen och instruktörernas
självskattning och att instruktörerna i denna studie överträffade den nivå motionärerna
efterfrågat.
Det fanns även en signifikant interaktionseffekt mellan attribut och position, F(11, 100) =
9,61, p < 0,001, Eta2part = 0,08 (se Figur 9). Skattningsmönstret för de två grupperna visar att
de överlappar varandra på attributen Teknik och Utlärning, i övrigt tenderar instruktörerna att
skatta högre än motionärerna.

Attributen:
1 - Uthållighet
2 - Flexibilitet
3 -Vältränad/ Smal
4 - Utseende/Ansikte
5 - Styrka
6 - Synlig styrka
7 - Tilltalande kropp
8 - Teknik
9 - Förebild
10 - Utlärning
11 - Personegenskaper
12 - Självförtroende

	
  
	
  

Figur 9. Jämförelse mellan instruktörernas (n=45) självskattning och motionärernas (n=67)
skattning av gruppträningsinstruktören.
Gruppträningsklasser
En tvåvägs mellangrupps multivariat anova (MANOVA) genomfördes för att undersöka
eventuell könsmärkning gällande gruppträningsklasserna bland motionärerna (se Tabell 3),
frågeställning 5. Dessutom jämfördes motionärernas skattning av klasserna med hur
instruktörerna trodde att motionärerna skulle skatta olika klasser, frågeställning 6. De två
grupperingsfaktorerna var kön samt position (motionär, instruktör). Som beroende variabler
användes de sju gruppträningsklasserna: Step, Body Pump, Body Combat, Yoga, Aerobics,
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Box och Cykel. Huvudeffekten av position visade sig vara statistisk signifikant: Wilks´
Lambda = 0,89; F(7, 215) = 3,69, p = 0,001, Eta2part = 0,11, d v s det fanns skillnader mellan
hur motionärer och instruktörer skattat. Vid närmare studerande av den oberoende variabeln
position, med en Bonferronijusterad alfanivå på p = 0,007, var fyra av sju attribut signifikanta.
Step: F(1, 221) = 10,22, p = 0.002, Eta2part = 0,04, Yoga: F(1, 221) = 7,97, p =0,005, Eta2part =
0,04, Aerobics: F(1, 221) = 16,32, p < 0,001, Eta2part = 0,07 och Box: F(1, 221) = 8,06, p =
0,005, Eta2part = 0,04. Resultatet visade att instruktörerna trodde att motionärerna skulle anse
att Step, Yoga, Aerobics skulle vara mer lämplig träningsform för kvinnor än för män i högre
utsträckning än vad motionärerna själva ansåg. Dessutom trodde instruktörerna, i högre
utsträckning än vad motionärerna ansåg, att motionärerna skulle anse att Box är mer lämpligt
för män än för kvinnor att utöva. Varken huvudeffekten av kön eller interaktionseffekten
mellan kön och position var statistiskt signifikant. Frågeställning 5 kan besvaras med att
motionärerna inte ansåg att de olika klasserna var könsmärkta utan i högre utsträckning
könsneutrala och lika lämpliga som olämpliga för kvinnor respektive män att utöva. För
frågeställning 6 fanns skillnader mellan grupperna motionärer och instruktörer. Instruktörerna
trodde att motionärerna i högre grad skulle tänka könsstereotypt gällande Step, Yoga,
Aerobics och Box.
Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) för motionärer och instruktörer gällande om
olika klasser kan anses mer lämpliga för det ena könet att engagera sig i.
Klasserna:
Motionärer
(n)
Instruktörer
(n)
p
Step
Body Pump
Body Combat
Ashtanga Yoga
Aerobics
Box
Cykel

4,37 (0,7)
4,03 (0,4)
4,00 (0,4)
4,32 (0,7)
4,59 (0,9)
3,85 (0,5)
4,01 (0,2)

195
200
194
188
196
199
201

4,76 (0,9)
4,04 (0,5)
4,07 (0,6)
4,67 (0,9)
5,22 (1,2)
3,58 (0,7)
4,00 (0,2)

45
45
45
45
45
45
45

0,002*
0,332
0,245
0,005*
0,001*
0,005*
0,704

* p < 0,007

Diskussion
Detta är en explorativ studie inom området gym och fitness. Området är en relativt ung och
outforskad kultur. Det övergripande syftet var att få en uppfattning om hur branschens
motionärer och instruktörer ser på instruktörsrollen och grupptränings klasserna, kopplat till
ett könsstereotypt tänkande om vad som är manligt respektive kvinnligt. Sex specifika
frågeställningar ställdes upp.
Den första frågeställningen avsåg att undersöka vilka attribut motionärerna såg som viktigast
för instruktörsrollen. Oberoende av kön visade resultaten att motionärerna ansåg att attributen:
Teknik, Förebild, Utlärning, Personegenskaper samt Självförtroende var viktigast. Attribut
som fick lägre skattning och som därmed tolkas som mindre viktiga var Vältränad/Smal,
Utseende/Ansikte samt Synlig styrka. Det är tydligt att motionärerna lägger större vikt vid
instruktörens inre färdigheter än dennes yttre. Resultatet kan tolkas som positivt om en aning
förvånande. I dagens utseendefixerade samhälle, som även denna miljö är en del av, kan det
ses som positivt att de tränande ändå tycker att det viktigaste hos instruktörsrollen inte är hans
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eller hennes yttre kvalitéer utan dennes pedagogiska färdigheter. Samtidigt är det förvånande
att de utseendemässiga attributen värderas lågt med tanke på Vogels (2000) beskrivning av
hur motionärer kan se instruktörens yttre som ett bevis på dennes kompetens. Instruktörens
fysik blir då ett mål att efterlikna för motionären. Inom denna gym- och fitnesskultur verkar
det ändå som att det kroppsliga utseendet är viktigare än vad som kan bekräftats i denna
studie. Markanta muskler har i en tidigare studie uppfattats som bevis på att en individ är
träningskompetent (Hedblom, 2009). Muskler anses dessutom mer betydelsefullt för män än
för kvinnor (Choi, 2003; Söderström, 1999). Synlig styrka har i tidigare studier skattats som
avsevärt mer viktigt för killar än för tjejer (se Klomsten et al. 2004, 2005) Det hade inte varit
förvånande om de manliga motionärerna hade värderat de fysiska attributen (t ex Styrka,
Synlig styrka, Uthållig) högre än kvinnorna, vilket dock inte blev resultatet i föreliggande
studie. Resultaten visade ändå att kvinnor skattade Teknik, Utlärning, Personegenskaper och
Självförtroende högre än männen. Detta kan tolkas som att de inre egenskaperna hos
instruktörsrollen kan anses något mer viktiga för de kvinnliga motionärerna än för de manliga.
Den andra frågeställningen avsåg att jämföra eventuella förvätningar från motionärernas sida
på den kvinnliga respektive manliga instruktören i relation till de olika attributen. En tredje
enkät, könsneutral version ”gruppträningsinstruktören”, fanns också med för att göra
ovanstående jämförselse möjlig. Resultaten visade att enbart enkäterna inte hade den effekten
men att det fanns skillnader i kombination mellan kön och enkätversion. De kvinnliga
motionärerna skattade de tre enkätversionerna överensstämmande lika, kön tycks inte ha
någon märkbar betydelse för denna grupp. Inom gruppen manliga motionärer fanns det dock
mer varierande skattningsmönster kopplat till instruktörens kön. Den manliga instruktören
fick överlag lägst skattning jämfört med de två andra. Attributen Vältränad/Smal samt
Utseende/Ansikte kan tolkas som relativt oviktiga egenskaper hos den manliga instruktören,
enligt de manliga motionärerna. En förklaring till detta kan vara att dessa attribut är högst
förknippade med den feminina stereotypa bilden av skönhet (Bordo, 1993; Klomsten et al.,
2005). Det skulle också kunna vara ett tecken på att anti-homosexuella attityder florerar i
denna miljö, heterosexuella män kollar inte in andra män. Denna attityd kan finnas bland män
vars förhållande till sportideologi kännetecknas av befäst heterosexualitet samt manlig
dominans (Harry, 1995). Hos den kvinnliga instruktören ansågs dessutom de utseendemässiga
attributen aningen viktigare än hos den manliga instruktören, enligt de manliga motionärerna.
Att attributet Synlig styrka ansågs mindre viktigt i denna studie av både män och kvinnor, kan
uppfattas som ett oväntat resultat då tidigare studier lyft fram musklernas betydelse för
manlighet samt dess signalerande av (tränings)kompetens (se bl a Choi, 2000; Hedblom,
2009; Söderström, 1999). Ett förväntat resultat hade varit att Synlig styrka skulle ha ansetts
viktigare hos den manliga instruktören av samtliga deltagande samt att män generellt skulle ha
värderat attributet högre oavsett instruktörens kön. Istället värderades Synlig styrka lågt
oavsett enkätversion. Att inga större skillnader mellan enkäterna syns i denna undersökning
kan vara en effekt av samhällets jämställdhetsarbete. En annan tolkning kan vara att
könsroller får stå tillbaka för instruktörsrollen. Som instruktör har du en högst social roll som
omfattar en rad egenskaper som skall levereras oavsett könstillhörighet. Å andra sidan kan vi
inte säkert veta vad som innefattas i instruktörsrollen, om den likt ledarskapsrollen i högre
grad omfattar maskulina egenskaper än feminina. Även om det idag finns en relativt jämn
fördelning mellan manliga och kvinnliga instruktörer så har gruppträning sedan lång tid
tillbaka förknippats med träning för kvinnor, något som gjort att män som vågar sig in i denna
miljö riskerar att uppfattas som omanliga (Johansson, 1998). Idag har utbudet av
gruppträningsklasser ökat lavinartat och omfattar numera förutom aerobics och dansklasser
även annan träning som kan tänkas locka fler män att prova denna träningsform.
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Det är värt att notera att tidigare forskning gällande mäns och kvinnors kroppsliga utseende
samt fysik främst kopplats till idrottsvärlden och rört atleter. Det finns uppenbara skillnader
mellan atleter och motionärer gällande träningsmängd, intensitet och mål. Inom gruppträning
tycks man mer eftersträva en smal, fast och stark kropp medan stora muskler inte är ett mål
(Greenleaf et al., 2006). Även de manliga instruktörerna strävar efter detta mål (Philips &
Drummond, 2001). Trots allt värderades attributet Styrka något högre än Synlig styrka i denna
studie, oavsett könstillhörighet eller enkätversion. Slutsatsen blir att man gärna får vara stark
men det behöver inte synas.
Biernats teori (2003) om skiftande standard kan också tas upp som en alternativ tolkning
gällande de manliga motionärernas variation i skattning av den manliga respektive kvinnliga
instruktören. När förväntningarna från början är lägre på kvinnors sportprestationer kan en
enskild kvinna lättare framstå som atletisk jämfört med en man. De låga förväntningarna gör
det även svårare för kvinnor att uppfattas som kompetenta när det blir fråga om en
konkurrenssituation. De manliga motionärernas skattning i denna studie kan tolkas som att de
överlag hade lägre förväntningar på den kvinnliga instruktören än på den manliga vilket leder
till att den kvinnliga instruktören i detta fall utvärderas bättre än den manliga instruktören. Det
är självklart svårt att utifrån denna datainsamlingsmetod få någon djupare insikt i varför
motionärerna skattat som de gjort. En parallell kan också dras till ambivalent sexism mot
olika typer av kvinnor. Som Glick et al. (1997) påpekat så finns det belägg för att atletiska
kvinnor kan uppfattas som ett hot mot männen då de inte fogar sig i traditionella könsroller.
De kan därmed bemötas med ogillande från männen. De kvinnliga instruktörerna i denna
studie kan visserligen anses atletiska men utgör ändå inte något hot mot männen eller det
maskulina eftersom de leder gruppträningsklasser, en sedan länge fastslagen kvinnlig domän.
På så sätt kan kvinnliga instruktörer få bra bemötande och även utvärderas som kompetenta så
länge de håller sig inom sitt område.
Den tredje frågeställningen handlade om instruktörsrollen utifrån instruktörernas eget
perspektiv. Mot den forskningsbakgrund som finns om skillnader i mäns och kvinnors fysiska
självkoncept (se Klomsten et al., 2004) fanns det anledning att undersöka huruvida manliga
och kvinnliga instruktörer skulle skilja sig åt gällande de olika attributen. Det förväntade var
att de manliga instruktörerna skulle skatta sig högre än de kvinnliga på flera av de mer fysiskt
krävande attributen som exempelvis Styrka, Synlig styrka och Uthållighet. Detta stämde inte.
Inte heller skattade de kvinnliga instruktörerna sig högre än männen gällande attributen
Utseende/Ansikte eller Vältränad/Smal samt Flexibilitet trots att dessa attribut är kända för att
i högre grad omfatta och sätta press på dagens kvinnor (Bordo, 1993, Klomsten et al. 2005).
Överlag skattade sig manliga och kvinnliga instruktörer mer lika än olika, något som kan
tolkas som ett positivt resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Män och kvinnor inom
denna grupp ansåg sig lika bra/dåliga över samtliga attribut. Vi får dock inte glömma bort det
unika med gruppen gruppträningsinstruktörer vilka inte kan ses som representativa för den
övriga befolkningen eller ens motionärer inom denna bransch. Liksom Philips och Drummond
(2001) påpekat så tränar denna grupp avsevärt mer än den vanliga motionären. Denna träning
kan förklara deras tämligen goda självförtroende gällande både den egna kroppens utseende
som dess fysiska kapacitet. Instruktörernas självskattning visade att de attribut de bäst ansåg
sig leva upp till var Förebild, Utlärning, Teknik, Självförtroende samt Personegenskaper.
Lägst skattning fick attributet Vältränad/smal. Resultatet kan tolkas som att instruktörerna
känner sig mer fulländade beträffande de inre pedagogiska färdigheterna jämfört med de
utseendemässiga egenskaperna. Även instruktörernas svar kan till viss del vara påverkade av
social önskvärdhet. Bedömningen handlar trots allt om deras yrkesroll och hur bra man själv
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tycker att man är. Anmärkningsvärt är ändå att både manliga och kvinnliga instruktörer
genomgående svarat så lika.
Den fjärde frågeställningen berörde jämförelsen mellan instruktörernas självskattning och
motionärernas skattade förväntningar på ”gruppträningsinstruktören”. Här fanns skillnader
både mellan grupperna och mellan de olika attributen. Instruktörerna skattade sig själva
genomgående högre på attributen Uthållighet, Utseende/Ansikte, Styrka, Synlig styrka,
Tilltalande kropp och Förebild än vad som efterfrågades av motionärerna. Teknik och
Utlärning var de attribut där båda parternas skattningar strålade samman. Man får därmed anta
att motionärerna tycker att den genomsnittliga gruppträningsinstruktören är klart godkänd och
att man inte fäster någon större vikt vid dennes utseende. Detta torde vara intressant för både
instruktörerna själva och för alla aktiva inom verksamheten.
Slutligen omfattar föreliggande studie även motionärernas syn på gruppträningsklasserna.
Frågeställning 5 & 6 var främst inspirerade av Koivulas undersökning (1995) om
könsmärkning gällande olika sporter (se även Fagrell, 2000). Att könstillhörighet har större
påverkan i valet av sport framför intresse och förmåga är uppenbart och begränsande för både
män och kvinnor (Fagrell, 2000; Koivula, 1995). Några av de gruppträningsklasser som
undersöktes går att likna vid befintliga sporter t ex kan Aerobics och Step liknas vid dans och
Body Combat och Box är kampsportsinspirerade träningsformer. I denna studie fick
könsmärkning inte den genomslagskraft som delvis var förväntad, även om det tycks finnas
en tendens åt det hållet. Frågeställning 5 kan besvaras med att motionärerna ansågs att
samtliga klasser passa både män och kvinnor lika bra/dåligt. Det kan dock noteras att både
motionärer och instruktörer gav Box lägst skattning, något som kan tolkas som att denna klass
passar män något bättre än kvinnor. Aerobics däremot fick högst skattning av samtliga och
kan därmed anses passa kvinnor något bättre än män. Det visade dig ändå finnas skillnader
mellan motionärer och instruktörer dvs. motionärernas faktiska skattningar om de olika
klasserna och hur instruktörerna trodde att motionärerna skulle skatta. Vidare analys visade
störst skillnad mellan instruktörernas och motionärernas skattningar för klasserna Step,
Aerobics, Yoga och Box. Box skattades lägre av instruktörerna än av motionärerna, vilket kan
tolkas som att instruktörerna trodde att motionärerna skulle anse att denna träning passar sig
bättre för män än för kvinnor. Step, Aerobics, Yoga skattades högre av instruktörerna än
motionärerna och kan därmed anses passa kvinnor bättre än män. Frågeställning 6 kan
besvaras med att instruktörernas skattning tyder på att de förväntade sig att motionärerna
skulle tänka mer könsstereotypt om klasserna och att Step, Aerobics, Yoga och Box skulle
anses könsmörka. Instruktörernas skattning kan anses mer överensstämmande med vad
tidigare studier påvisat om könsmärkta träningsformer. Exempelvis Step och Aerobics har i
flera tidigare studier tagits upp som typiska för kvinnor att delta i, medan Box liknas med
kampsport som är mer förknippat med maskulinitet. Som Klomsten et al. (2005) påpekat så
ser gärna människor att kvinnor håller på med sporter som visar prov på graciöst utförande
(som Yoga) och inte aggressivt beteende (som Box). En förklaring till motionärernas svar kan
tänkas bero på social önskvärdhet samt att det faktiska syftet med påståendena var alltför
uppenbart vilket kan ha påverkat svaren. Detta kan bekräftas av att instruktörerna (som inte
skattade vad de själva tyckte) uppvisade desto mer könsstereotyp skattning. Vidare kan själva
skalan ha uppfattats som iögonfallande extrem (passar män, inte alls kvinnor) eller till och
med provocerande, något som gör att mittenalternativet (passar lika bra/dåligt för män och
kvinnor) blir det alternativ som anses mest politiskt korrekt. Gällande instruktörerna är det
också värt att notera vilka gruppträningsklasser de själva leder (se appendix 1). Uppenbarligen
är det fler manliga än kvinnliga instruktörer som exempelvis håller i Box och Body Combat
klasser. Motsatt förhållande gäller för Aerobics, Yoga och Step. Detta mönster kanske bara är
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en tillfällighet eller annars säger det oss att könssegregering tycks finnas mellan
gruppträningsklasserna.
Även om motionärernas svar i denna studie tyder på att könsmärkning saknas för
gruppträningsklasserna så har andra studier bekräftat att det finns en tydlig könsuppdelning
gällande styrketräning kontra gruppträning (se Johansson, 1998; Riksidrottsförbundet, 2001).
Den bakgrundsinformation som samlades in av motionärerna i denna studie (se Figur 2,
appendix 1) visade, inte bara att kvinnor överlag dominerade samtliga gruppträningsklasser,
utan också att flera av de män som provat på gruppträning i högre grad provat på de mer
maskulina eller könsneutrala träningsformer som Box och Cykel framför de mer feminina
som Step och Yoga. Salvatore och Marecek (2010) beskriver att kvinnor kan uppleva
psykologisk osäkerhet när de tar sig an olika redskap i gymmet och det kan därmed vara en
anledning till att de undviker denna exponering. Det skulle kunna vara något liknande männen
i denna studie upplever. Det är konstaterat att gruppträning i högsta grad domineras av
kvinnor. Männen kanske då känner att det är de som blir uttittade och riskerar att göra fel.
Begränsningar i studien
En svaghet i denna studie kan vara att påståendena rörande instruktörsrollen kan ha uppfattas
som alltför bred för att fånga upp tendenser. Det kan ha varit svårt för deltagarna att svara p g
a att det finns en stor grupp av instruktörer att tillgå. Egentligen har kanske motionärer olika
förväntningar på en Aerobicsinstruktör jämfört med en Body Pump-instruktör. Dessa två
instruktörer leder trots allt olika typer av klasser. Den förstnämnda fokuserar på dans och att
ge en showkänsla medan det andra handlar om styrketräning kombinerat med
uthållighetsträning. Å andra sidan så kan det vara en vanlig kombination bland instruktörer att
en och samma person instruerar i både Aerobics och Body Pump. Slutligen kanske det därför
ändå är deras pedagogiska kunskaper samt personlighet som betyder mest oavsett vad de
instruerar i.
Bekvämlighetsurvalet som använts i denna studie ger förstås upphov till en del risker gällande
validiteten. Risk finns att en viss kategori av motionärer deltagit i högre utsträckning än
andra, eftersom datainsamlingen skedde främst under eftermiddagar och kvällar. Dessutom
tränade en klar majoritet av deltagarna främst gruppträning vilket gör att gruppen som tränar
mestadels i gymmet representeras i mindre utsträckning. Detta är något som varit ett svårt
avvägande då det finns anledning att tro att flera av dem som tränar i gymmet endast tränar
där och därmed haft svårt att ha åsikter om gruppträningsinstruktörens roll. Givetvis tränar
många människor både i gymmet och går på gruppträning, denna kombination är dock mer
vanligt förekommande bland kvinnor än män, majoriteten av männen håller sig till gymmet
(Johansson, 1998). Att motionärerna fick fylla i enkäterna på plats kan ha resulterat i att
somliga inte gett enkäten den uppmärksamhet som krävts. Är man på väg till en klass som
snart startar kanske man känner sig stressad och detta kan göra att man inte hinner läsa genom
enkäten ordentligt. Insamlingsplatsen (träningsanläggningar) har dock varit positivt ur den
synvinkeln att det har varit tämligen enkelt att få människor att delta i studien, på kvällarna
erbjuds dessutom flera gruppträningsklasser och det rör sig därför mycket folk runt salarna.
För många är dessutom träningen en livsstil och en undersökning inom området har engagerat
många.
En svårighet med att studera något tidigare outforskat, i detta fall instruktörsrollen, är att hitta
ett tillförlitligt mätinstrument. Då det inte fanns något sådant för instruktörsrollen så antogs
skalan GVS men även egenkonstruerade skalor lades till. De egenkonstruerande skalorna är
därför ovaliderade och bör vidareutvecklas.
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Även om det totala antalet deltagare i denna studie varit tillfredsställande så var gruppen
instruktörer storleksbegränsad, vilket gör det svårt att generalisera till hur andra
gruppträningsinstruktörer kan tänkas utvärdera sig själva.
Slutsats och framtida studie
I framtida studie, för att undvika felkällor, borde enskilda gruppträningsklasser, t ex Aerobics
och Body Pump väljas ut samt att deltagarna bör avgränsas till att enbart utgöras av
motionärer som går på dessa klasser för att se om dessa grupper efterfrågar olika attribut hos
instruktören beroende på vilken klass man går på. Instruktörernas fysiska självkoncept vore
även intressant att jämföra mot en grupp vanliga motionärer. Intressant vore även att
undersöka instruktörernas åsikter om sin nuvarande nivå gällande fysik och det
utseendemässiga. Känner denna grupp av det som Vogel (2000) nämner, att motionärer till
viss del läser av kompetensen hos instruktören beroende på dennes yttre? I så fall kan man
tänka sig att instruktörerna gärna skulle skattat högre gällande dessa attribut än vad de gjorde i
denna studie.
Det ligger i tiden att hålla sig i form och jobba med sin fysik vilket gör denna bransch
omåttligt populär och det är troligt att verksamheter som dessa kommer att öka och därmed
anser jag att mer forskning inom detta område bör uppmuntras. Denna studie har
förhoppningsvis ökat förståelsen för instruktörsrollen, gruppträning och branschen som
helhet. Då ingen tidigare kvantitav studie finns att tillgå inom detta område så utgör denna ett
första steg mot vidare undersökning av instruktörsrollen. Att motionärerna i denna studie
tycks nöjda med sin gruppträningsinstruktör och i högre grad värderar dennes pedagogiska
färdigheter framför utseendemässiga egenskaper kan ses som positivt. Gym-och
fitnesskulturen implicerar trots allt ändå en hög grad av utseendefixering och kroppsideal för
hur både män och kvinnor skall se ut. Gällande gruppträningsklasserna så uppgav
motionärerna i denna studie att de inte ansåg att det fanns någon könsmärkning som styr vilka
klasser män respektive kvinnor bör ägna sig åt. I praktiken tycks det dock än idag svårt att få
män lika engagerade som kvinnor att prova på gruppträning, och om detta hänger ihop med
könsrollsstereotyper eller inte återstår att utreda. Det stereotypa tänkandet om manligt och
kvinnligt beteende utgör för många människor en trygghet, är man ny inom träningsvärlden
kan det tänkas vara enklast att prova på en träningsform som man vet att många andra av
samma kön som man själv tränar eller påtalat. Vi påverkas alla av vad vi observerar i vår
vardag, att kvinnor fortsätter att dominerar gruppträningsklasserna gör att detta blir en del av
vår verklighetsuppfattning men som kan vara på väg att förändras.

24	
  
	
  

Referenser
Altermatt, T.W., DeWall, C.N., & Leskinen, E. (2003). Agency and virtue: Dimension of female stereotypes. Sex
Roles, 49, 631-641.
Antrim, T. (2005, 6 september). Physical culture: For men at the gym, It´s step, step, step, panic! New York
Times.
Biernat, M. (2003). Toward a broader view of social stereotyping. [Elektronisk version] American Psychologist,
58, 1019-1027.
Birrell, S.J., & Cole, C.L. (1990). Double fault: Renee Richards and the construction and naturalization of
difference. [Elektronisk version] Sociology of Sport Journal, 7, 1-21.
Broverman, I.K., Vogel, S.R., Broverman, D.M., Clarkson, F.E., & Rosenkrantz, P.S. (1972). Sex-role
stereotypes. A current appraisal. Journal of Social Issues, 28, 59-78.
Brown, D.G. (1958). Sex role development in changing culture. Psychological Bulletin, 55, 232-242.
Bordo, S. (1993). Unbearable weight. Feminism, western culture and the body. Berkeley : Univ. of California
Press.
Choi, P, Y.L. (2000). Femininity and the physically active women. London: Routledge.
Choi, P, Y.L. (2003). Muscle matters: maintaining visible differences between women and men. [Elektronisk
version] Sexualities, Evolution & Gender, 5, 71-81.
Costa, D.M., & Guthrie, S.R. (1994). Women and sport: interdisciplinary perspectives. Champaign, Ill: Human
Kinetics.
Desertrain, G.S., & Weiss, M.R. (1988). Being female and athletic: A cause of conflict? [Elektronisk version]
Sex Roles, 18, 567-582.
DeWall, C.N., Altermatt, T.W., & Thompson, H. (2005). Understanding the structure of stereotypes of women:
Virtue and agency as dimensions distinguishing female subgroups. [Elektronisk version] Psychology of Women
Quarterly, 29, 396-405.
Eagly, A.H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale: Erlbaum.
Eagly, A.H., Mladinic, A., & Otto, S. (1991). Are women evaluated more favorably than men? An analysis of
attitudes, beliefs, and emotions. Psychology of Women Quarterly, 15, 203-216.
Eagly, A.H., & Steffen, V. J. (1984). Gender stereotypes stem from the distribution of women and med into
social roles. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 735-754.
Eagly, A.H, Wood, W., & Diekman, A.B. Social role theory of sex differences and similarities: A current
appraisal. In T. Eckes & H.M. Trautner (red.) (2000). The Developmental social psychology of gender. (sid.123174). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Engström, L-M, Ekblom, B, Forsberg, A, Koch, M., & Seger, J. (1993). Livsstil, prestation, hälsa:
motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och hälsotillstånd bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år.
LIV 90. Rapport 1. Stockholm: Folksam.
Engström, L-M. (2010). Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholms universitets
förlag.
Fagrell, B. (2000). De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp,
idrott, familj och arbete. Göteborg: HSL Förlag.
Fiske, S.T. (1993). Controlling other people. The impact of power on stereotyping. [Elektronisk version]
American Psychologist, 48, 621-628.

25	
  
	
  
Furnham, A., Badmin, N.,& Sneade, I. (2002). Body image dissatisfaction: gender differences in eating attitudes,
self-esteem, and reasons for exercise. [Elektronisk version] The Journal of Psychology, 136(6), 581-596.
George, M. (2005). Making sense of muscle: the body experience of collegiate women athletes. Sociological
Inquiry, 75, 317-345.
Glick, P., Diebold, J., Baailey-Werner, B., & Zhu, L. (1997). The two faces of Adam: Ambivalent sexism and
polarized attitudes toward women. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 1323-1334.
Glick, P., & Fiske, S.T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism.
[Elektronisk version] Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512.
Greenleaf, C., McGreer, R., & Parham, H. (2006). Physique attitudes and self-presentational concerns:
Exploratory interviews with female group aerobic exercisers and instructors. [Elektronisk version] Sex Roles, 54,
189-199.
Hammarstedt, J. (2010, 14 februari). På rosa gymmet är bara tjejer välkomna. Arbetarbladet. Hämtad 5
september 2011 på http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.1811329-pa-rosa-gymmet-ar-bara-tjejer-valkomna
Harry, J. (1995). Sport ideology, attitudes toward women, and anti-homosexual attitudes. [Elektronisk version]
Sex Roles, 32, 109-116.
Hedblom, C. (2009).”The body is Made to Move”. Gym and Fitness Culture in Sweden. Publicerad
doktorsavhandling, Stockholms universitet.
Heilman, H.E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent womens ascent up the
organizational ladder. [Elektronisk version] Journal of Social Issues, 57, 657-674.
Johansson, T. (1998). Den skulpterande kroppen. Gymkultur, friskvård och estetik. Borås: Centraltryckeriet.
Kallings, L.V. (2002). Åtgärder mot fetma. Statens folkhälsoinstitut, rapport 06. Hämtad 31 mars 2011 från,
http:// ww.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Atgarder-mot-fetma/
Klomsten, A.T., Skaalvik, E.M., & Espnes, G.A. (2004). Physical self-concept and sports: Do gender differences
still exist? [Elektronisk version] Sex Roles, 50, 119-127.
Klomsten, A.T., Marsh, H.W., & Skaalvik, E.M. (2005). Adolescent´s perceptions of masculine and feminine
values in sport and physical education: A study of gender differences. [Elektronisk version] Sex Roles,52, 625636.
Koivula, N. (1995). Ratings of gender appropriateness of sport participation: Effects if gender-based schematic
processing. [Elektronisk version] Sex Roles, 33, 543-557.
Krane, V., Choi, P.Y.L., Baird, S. M., Aimar, C.M., & Kauer, K.J. (2004). Living the paradox: female athletes
negotiate femininity and muscularity. [Elektronisk version] Sex Roles, 50, 315-329.
Lippman, W. (1922). Public opinion. New York: Macmillian.
Marsh, H.W., & Redmayne, R.S. (1994). A multidimensional physical self-concept and its relation to multiple
components of physical fitness. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18, 111-131.
Maguire, J., & Mansfield, L. (1998). “No-Body´s perfect”: Women, aerobics, and the body beautiful.
[Elektronisk version] Sociology of Sport Journal, 15, 109-137.
Markula, P. (1995). Firm but shapely, fit but sexy, strong but thin: The postmodern aerobicizing female bodies.
[Elektronisk version] Sociology of Sport Journal, 12, 424-453.
Messner, M.A. (1988). Sports and male domination: the female athlete as contested ideological terrain.
[Elektronisk version] Sociology of Sport Journal, 5, 197-211.
Messner, M.A., & Sabo, D.F. (1990). Sport, men, and the gender order. Critical feminist perspectives.
Champaign, Ill: Human Kinetics Books.

26	
  
	
  
Philips, J.M., & Drummond, M. (2001). An investigation into the body image perception, body satisfaction and
exercise expectations of male fitness leaders: implications for professional practice. Leisure Studies, 20, 95-105.
Riksidrottsförbundet ( 2001). Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning. Hämtad 29
september 2010 från, http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_183/scope_128/ImageVaultHandler.aspx
Salvatore, J., & Marecek, J. (2010). Gender in the gym: Evaluation concerns as barriers to women´s weight
lifting. [Elektronisk version] Sex Roles, 63, 556-567.
Skolverket (2003). Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002. Hämtad 6
april 2011 på http://www.skolverket.se/publikationer?id=1118
SATS
Årsredovisning
2009.
Hämtad
14
maj
http://www.sats.se/Documents/%c3%85rsredovisningar/Sverige/arsredovisning-2009.pdf

2012

från,

SATS
Årsredovisning
2010.
Hämtad
14
maj
http://www.sats.se/Documents/%c3%85rsredovisningar/Sverige/arsredovisning-2010.pdf

2012

från,

Statens folkhälsoinstitut (2008). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Hämtad 29
september 2010 från, http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/FYSS-2008/
Steele, C.M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance.
[Elektronisk version] American Psychologist, 52, 613-629.
Sverige Radio. (2007, 31 augusti). Kvinnogym blir allt vanligare. Hallandsekot. Hämtad 5 september 2011 på
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=1568895
Söderström, T. (1999). Gymkulturens logik. Om samverkan mellan kropp, gym och samhälle. Umeå: Umeå
universitets tryckeri.
Ulseth, A-L.B. (2008). New opportunities- Complex motivations: Gender difference in motivation for physical
activity in the context of sort clubs and fitness centers. [Elektronisk version] International Journal of Applied
Sports Sciences, 20, 44-66.
Viki, G.T., Abrams, D., & Hutchison, P. (2003). The “true” romantic: benevolent sexism and paternalistic
chivalry. [Elektronisk version] Sex Roles, 49, 533-537.
Vogel, A.M.A. (2000). Body image and exercise: what´s the instructor´s role? American Fitness, 18, 42-44.
Willemsen, T.M. (2002). Gender typing of the successful manager- A stereotype reconsidered. [Elektronisk
version] Sex Roles, 46, 385- 391.
Willix, H., & Zaar, C. (2003). Gruppträning. En studie av utvecklingen inom gruppträningen i Stockholm.
(Publicerat examensarbete) Idrottshögskolan i Stockholm.

27	
  
	
  

Appendix 1
Figur 1 visar anledningarna till att motionärerna går och tränar. Figur 2 visar vilka klasser
motionärerna provat på eller utövar. Deltagarna hade möjlighet att kryssa för flera alternativ
på dessa frågor.
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Figur 1. Män och kvinnors skäl till att träna och motionera i procent (%)
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Figur 2. Popularitet av olika gruppträningsklasser bland män och kvinnor i procent (%)
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Figur 3 visar de klasser som dessa 45 instruktörer instruerar i. Även här kan en person ha
kryssat för flera olika klasser om han/hon instruerar i detta. Figur 4 visar instruktörernas
anledningar till att träna.
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Figur 3. Förekommande gruppträningsklasser som instruktörerna instruerar i.6
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Figur 4. Manliga och kvinnliga instruktörers skäl till att träna i procent (%)
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  Klassen Funk instruerade ingen av de svarande instruktörerna i. De klasser där enbart ena könet har en stapel
innebär att den andra gruppen inte instruerar i det. Detta gäller klasserna Jazz, Pilates och Intervall.
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Appendix 2
Tabell 1. Samtliga påståenden ur enkäten ”Gruppträningsinstruktören” samt tillhörande
reliabilitet.
Delskala:
Påståenden:
Alfa
.88
Uthållighet
Han/Hon orkar springa långt utan att stanna (GVS)
Han/Hon orkar springa/cykla långt utan att känna sig
trött (GVS)
Han/Hon orkar springa/cykla långt (GVS)
.84
Flexibilitet
Instruktören har en vig kropp (GVS)
Instruktören har en kropp med bra rörlighet (GVS)
Instruktören har en smidig kropp (GVS)
.82
Vältränad/
Han/Hon har en smal kropp (GVS)
Smal
Han/Hon har en vältränad och smal kropp (GVS)
Han/Hon har en tunn kropp (GVS)
.90
Utseende/ Ansikte
Instruktören har ett attraktivt utseende (GVS)
Han/Hon har ett tilltalande utseende (GVS)
Han/Hon har ett snyggt ansikte (GVS)
.81
Styrka
Han/Hon gör bra ifrån sig på styrketest (GVS)
Instruktören klarar av att lyfta tunga saker (GVS)
Han/Hon är bra på att göra armhävningar, knäböj och
situps (GVS)
.88
Synlig styrka
Instruktören har stora muskler (GVS)
Han/Hon har en kraftig kropp med synliga muskler
(GVS)
Instruktören har starka muskler (GVS)
.87
Tilltalande kropp
Han/Hon har en sexig kropp (GVS)
Instruktören har en kropp som ser bra ut (GVS)
Instruktören har en fin kropp (GVS)
.67
Teknik
Instruktörens teknik är bra
Instruktören har god taktkänsla/motorik
.78
Förebild
Instruktören kan ses som en förebild gällande träning
Instruktören är själv aktiv under passets hela gång
Att instruktören själv tar i för att jag som tränar ska ta ut
mig
.83
Utlärning
Instruktören är bra på att läsa av gruppen som tränar
Att instruktören verbalt kan uttrycka sig på olika sätt för
att alla om tränar ska få in tekniken
Han/Hon har pedagogiska färdigheter
Personegenskaper
Instruktören är ödmjuk
.65
Att instruktören är humoristisk
Instruktören har förmågan att improvisera om det
behövs
.72
Självförtroende
Instruktören är trygg i sin roll som ledare
Instruktören har ett bra självförtroende
Han/Hon utstrålar självsäkerhet i instruerandet
*GVS= ingår i Gender Value Scale (Klomsten et al., 2005). Övriga självkonstruerade.

Appendix 3: Tabell 2

Uthållighet
Flexibilitet
Vältränad & Smal
Attraktivt ansikte
Styrka
Synlig styrka
Fin kropp
Teknik
Förebild
Självförtroende
Utlärning
Personegenskaper

4,35 (1,5)
4,31 (1,4)
3,49 (1,4)
3,43 (1,8)
3,82 (1,4)
3,35 (1,6)
3,74 (1,6)
5,96 (1,1)
5,44 (1,3)
5,50 (1,1)
5,65 (1,2)
5,17 (1,0)

3,72 (1,6)
3,67 (1,4)
2,90 (1,4)
2,57 (1,3)
3,67 (1,4)
2,92 (1,3)
2,98 (1,6)
6,43 (0,7)
6,05 (1,0)
5,98 (0,8)
6,20 (0,9)
5,64 (0,9)

3,92 (1,7)
4,01 (1,4)
2,48 (1,2)
2,30 (1,6)
3,37 (1,4)
2,68 (1,5)
2,68 (1,7)
5,71 (1,2)
5,54 (1,1)
5,59 (1,1)
5,84 (1,1)
5,22 (1,1)

4,19 (1,7)
4,19 (1,5)
2,70 (1,2)
2,71 (1,7)
4,26 (1,5)
3,07 (1,5)
3,30 (1,7)
6,42 (0,7)
6,14 (1,1)
6,20 (0,7)
6,30 (0,8)
5,86 (0,9)

4,47 (1,4)
4,74 (1,3)
3,28 (1,3)
3,07 (1,5)
3,92 (1,3)
3,11 (1,1)
3,64 (1,5)
6,27 (1,0)
6,08 (1,0)
5,97 (0,9)
6,14 (0,8)
5,46 (1,2)

3,72 (1,6)
3,84 (1,3)
2,58 (1,3)
2,45 (1,1)
3,79 (1,4)
2,81 (1,4)
2,94 (1,3)
6,57 (0,5)
6,16 (0,9)
6,29 (0,6)
6,49 (0,6)
5,76 (0,9)

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelse) för motionärernas genomsnittliga skattning gällande i vilken grad olika attribut uppfattas som
viktiga hos instruktörsrollen. (Skala 1= instämmer inte alls, till 7= instämmer helt)
Gruppträningsinstruktören
Den manliga instruktören
Den kvinnliga instruktören
Attributen:
M
K
M
K
M
K
n=24
n=43
n=29
n=39
n=24
n=41
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