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Abstract

This study focuses on leadership within the wellness and fitness context. The aim
of this  study was to describe and analyse Swedish group fitness instructors' views
on training, health and body; and also to understand these views in terms of
glocalization - the localisation of global ideas. Semi-structured interviews were
conducted with six female instructors working with pre-choreographed group
training concepts which originated in New Zealand and have spread through the
golbal fitness community. The analysis used a theoretical framework based on
Pronger's ideas about ”the technology of physical fitness” (2002). The results
suggested that the instructors' views were consistent with the five texts that
constitute ”the technology of fysical fitness” and that successful instructors have
extensive knowledge of physiology, good communication skills and lively
personalities. Overall, the instructors adapted the global pre-choreographed
concepts to their local context and in balancing the ”inner” and ”outer” aspects of
health they devoted less attention to  body form and  appearance.
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INLEDNING

Enligt en undersökning av Riksidrottsförbundet utövar ca 1,2 miljoner svenskar i dag
gruppträning i form av motionsgympa och aerobics (Riksidrottsförbundet, 2001). Träningen
bedrivs i grupp, till musik och med en instruktör som leder träningen. Samma undersökning
visar också att motionerandet med gruppträning är en verksamhet som ökat kraftigt i Sverige
under de senaste åren. Detta arbete handlar om en specifik variant av gruppträning, så kallade
förkoreograferade gruppträningsprogram. I dessa är innehållet detaljstyrt av någon annan än
den instruktör som leder träningen. Förkoreograferade program har på mindre än 10 år fått ett
stort genomslag i gruppträningsbranschen. En sökning med eniro.se (www.eniro.se, 050420)
ger ca 500 träffar på gym, träningsanläggningar och utbudet på ett 50-tal av dessa
anläggningar utgörs till ca 30% av förkoreograferade program enligt anläggningarnas egna
hemsidor.

Dagens moderna samhälle har inneburit sekularisering och avtraditionalisering. Moderniteten
präglas av en förnuftsorienterad, rationalitetsivrande kunskapssyn men också av ett starkt
intresse för skönhet och hälsa (Alvesson, 2003; Cole, 2000; Giddens, 1999; McCormack,
1999; Söderström, 1999). De förkoreograferade programmen skulle kunna förstås som
moderna. De erbjuder enligt reklamen ett vetenskapligt, rationellt, snabbt och enkelt sätt att
förbättra deltagarens fysik och kroppsform.

Av de företag som producerar den här typen av program är Nya Zeeländska Les Mills den
största aktören. Företaget betraktas som ett av de mest framgångsrika inom fitnessindustrin
och enligt en branschtidning så har Les Mills ”Doing for exercise what McDonald´s did for
hamburgers.” (www.lesmills.com, 050504). Affärsidén bygger på att anläggningen betalar för
rätten att använda konceptet och för programmaterial i form av koreografi (programinnehåll)
och musik. Av de ca 500 större svenska anläggningar som erbjuder gruppträning använder
drygt 350 program från Les Mills (www.lesmills.net, 050504). I praktiken innebär det att
ungefär hälften av landets gruppträningsinstruktörer i fitnessektorn är verksamma som ledare
av ett träningsinnehåll de själva inte kan påverka i någon större utsträckning.

Med en central roll för gruppträningens innehåll och genomförande borde instruktören vara
väl studerad men en sökning i vetenskapliga tidskrifter med sökorden fitness instructor
respektive aerobics instructor gav endast 6 respektive 18 träffar och inte en enda av dessa
studier har instruktören som informant1. Det förefaller som om huvuddelen av
pedagogisk/sociologisk forskning kring modern gruppträning har bedrivits i ett
deltagarperspektiv. I de fall instruktören på något sätt studerats verkar även detta ha skett
utifrån deltagarens perspektiv. Allt detta gör mig intresserad av att försöka beskriva och förstå
den moderna gruppträningen från ett instruktörsperspektiv.

                                                  
1 Sökningen avgränsad till 1995-2005, SAGE-tidskrifter online (http://online.sagepub.com, 051001)
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TIDIGARE FORSKNING

Hälsa-, friskvårds- och fitnessbegreppen
En viktig anledning till att träna på motions- och friskvårdsanläggningar är, förutom att må
bra, att forma kroppen på något sätt (Johansson, 1997; Söderström, 1999; Engström, 1999;
Riksidrottsförbundet, 2001). Denna kultur av kroppsformning kallas av forskare ibland för
fitnesskultur eller fitnesskontext, ibland även fitnessdiskurs (Johansson, 1997; Pronger, 2002;
Söderström, 1999). Gruppträning som exempelvis aerobics utgör en stor del av denna
fitnesskultur, framförallt för kvinnor (Engström, 1999; Johansson, 1997; Maguire &
Mansfield 1998; Markula, 1995; Riksidrottsförbundet, 2001). Enligt Smith Maguire (2001)
har fitnessindustrin rötter i en förändrad folkhälsa. Med modern sjukvård, antibiotika osv. har
hälso- och friskvårdsarbetet kunnat ändra inriktning. I stället för att bekämpa kolera och TBC
fokuserar dagens västerländska hälsoarbete på att förebygga övervikt, diabetes och
stressrelaterade sjukdomar. Detta bidrar enligt Smith Maguire till att hälsoarbete flyttas från
sjukvård och myndigheter till motionsanläggningar där gruppträning är ett vanligt inslag.
Fitnesskulturen kan enligt Smith Maguire (2001) sägas vara verksamheter eller aktiviteter
som syftar till hälsa och ett ”rätt” utseende för individen. Friskvårdsbegreppet, som också
förknippas med bättre hälsa, skulle kunna sägas sakna fitnessbegreppets utseendedimension
(Smith Maguire, 2001). Johansson (1997) och Söderström (1999) betonar
konsumtionskulturens betydelse för fitnessfältets tillväxt – individen kan genom konsumtion
av träning skaffa sig en, för sitt kön och sociala klass, ”marknadsanpassad” kropp.
Förkoreografering som företeelse – att flera instruktörer/ledare får ett och samma
programinnehåll framställt av någon annan än dem själva - är inget nytt fenomen. Svenska
Gymnastikförbundet producerade centralt olika motionsgymnastikprogram redan under 1900-
talets första hälft (Olofsson, 1989). En väsentlig skillnad mellan tidigare och nuvarande
program är att de kommersialiserats och blivit – en global – handelsvara.

Sammantaget kan träning av kroppen för hälsa och utseende förstås som ett sätt att skapa sig
en identitet när traditionella vär(l)den och levnadsmönster bryts upp. Flera forskare
problematiserar detta. Den identitet som träningen medverkar till är bl.a. orienterad kring
traditionella föreställningar om kön, ras, och socialgrupp (Johansson, 1997; Maguire &
Mansfield, 1998; Markula, 1995; Pronger, 1998, 2002 ). Detta gäller både motionsaktiviteter
och tävlingsidrotter.

Utseende & hälsa flätas samman
Det finns nära kopplingar mellan kroppsformning och hälsa-begreppet genom träning som
hälsofrämjande livsstilsfaktor. Flera forskare problematiserar det faktum att fitnesskulturen
kan gömmas i den allmänna hälsokulturen som just nu är politiskt korrekt (Johansson, 1997;
Korp, 2002 Maguire & Mansfield, 1998; Pronger, 2002). I Sverige gör staten en tydlig
koppling mellan fysisk aktivitet och folkhälsa genom sin handlingsplan för ökad fysisk
aktivitet hos den svenska befolkningen (Socialdepartementet, 2003a). Motivet bakom denna
är främst att ”Övervikt och fetma är ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige…”
(Socialdepartementet, 2003b, s. 1). Samtidigt är fetma något visuellt kroppsligt – genom
fysisk aktivitet i syfte att påverka den inre kroppen påverkar jag också den yttre. Enligt Gard
och Wright (2005) är den rådande politiska kontexten kring fetmarelaterade sjukdomar i sig
problematisk. Den producerar enligt författarna en ideologi vars konsekvenser är dåligt
undersökta och som i sig själv kan vara direkt ohälsosam. Särskilt problematisk blir
fetmafokuseringen i ett genusperspektiv då den enligt Gard och Wright tillför ytterligare press
på kvinnor att beakta sitt utseende och sin kropp. Enligt Olsson (1997) har staten historiskt
haft intresse av en fysiskt aktiv och därmed hälsosam befolkning och på olika sätt försökt
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stimulera till fysisk aktivitet. Olsson hävdar att den nuvarande statliga diskursen inom
hälsoområdet allt mer fokuserar på individens levnadsvanor och att ”… den enskildes
medverkan i det egna hälsofrämjandet betonas kraftigt.” (Olsson, 1997, s. 147). Olsson anser
att individens eget ansvar för sin hälsa är centralt i den nuvarande statliga diskursen.
Featherstone (1994) menar att det utöver en statlig hälsodiskurs finns en
konsumtionsorienterad diskurs med kopplingar till hälsa, men där fokus ligger på utseendet.
Enligt Featherstone förstärker den statliga hälsodiskursen och den kommersiella
utseendediskursen varandra.

Lokalt VS globalt
En viktig konsekvens av moderniteten är globalisering (Giddens,1996). Giddens definierar
globalisering som ”…en intensifiering av världsomspännande sociala relationer som
förbinder åtskilda lokaliteter med varandra på ett sådant sätt att lokala tilldragelser formas
av händelser som uppträder många mil bort och vice versa.” (Giddens, 1996, p. 66). Giddens
anser också att de ökade kommunikationsmöjligheterna påverkat alla aspekter av
globalisering. Att det västerländska idrottandet och motionerandet fått global genomslagskraft
kan förklaras av att det legat i linje med andra, parallella, trender som exempelvis
rationalitetsivran och urskiljandet av manligt och kvinnligt (Hargreaves, 2000; Maguire
2004). Maguire (2000, 2004) menar att globalisering innebär en kamp mellan olika intressen
eller intressenter: ”Globalization is best understood as a balance and blend between
diminishing contrasts and increasing varieties, a commingling of cultures and attemptes by
more established groups to control and regulate acess to global flows.” (Maguire, 2000, p.
358). De lokala uttrycken eller aktiviteterna försvinner inte helt i globaliseringens spår men
den generella tendensen är enligt Maguire att det lokala får stryka på foten och att
globalisering vanligen innebär en större likriktning. Maguire använder uttrycket
”glocalization” för att beskriva något som är globalt men ändå lokalt (personlig
kommunikation, Joseph Maguire, 040606).2 Maguire (2000) illustrerar blandningen av lokalt
och globalt med studier gjorda av baseboll i Japan som visar att den japanska basebollen kan
sägas vara något annat än baseboll i USA. Förenklat innebär Maguires resonemang att olika
kulturer verkar utöva till synes samma aktivitet men så är inte fallet, det lokala kommer att
sätta någon sorts spår i aktiviteten som därmed inte heller kan sägas vara ”samma” aktivitet.

Träning, kropp & reklam
Cole (2000) menar att den tränade kroppen i det moderna samhället står för lycka och
framgång och därför är tacksam att använda när man vill marknadsföra en produkt eller tjänst.
Den tränade kroppen symboliserar självförverkligande, kontroll och renhet som stämmer väl
överens med det moderna industrisamhällets ideal. Den framgång och synlighet som
träningsbranschen uppnått kan enligt Cole förstås som ett bevis på att kroppen och kunskap
om kroppen är möjliga att marknadsföra. I marknadsföring av fitnessverksamhet eller
träningsutrustning framställs ofta kroppen som naturlig, fysisk och könlös medan det
underliggande budskapet innebär en glorifierande syn på vetenskap, en kropp som är
maskulin och rationell (McCormack, 1999). Featherstone (1982) menar att den bild av kropp
och hälsa som tonar fram genom media bidrar till en känslomässig sårbarhet och framförallt
självkritiskt förhållningssätt vilket skulle kunna sägas vara i linje med den statliga diskursen
att kropp och hälsa primärt är individens ansvar (jämför Olsson, 2000). Ewen (1988) hävdar
                                                  
2 Enligt Wikipedia (http://wikipedia.org.wiki/Huvudsida, 060523) innebär glokalisering ”… kombinationen,
samvaron, av globalisering och lokalkulturella yttringar i en produkt eller artefakt.” Någon motsvarande
beskrivning återfinns inte på Nationalencyklopedins Internettjänst (www.ne.se, 060523) men begreppet
”glokalt”och/eller ”glokalisering” förekommer i vetenskapliga artiklar i betydelser liknande den ovan nämnda.
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att marknadsföringen av den hårda, maskulina kroppen kan förstås som ett uttryck för en
kultur som förespråkar självupptagenhet, karriärism och ”självet som objekt”. De typiska
kroppsliga uttrycken (styrka, maskulinitet) är också uttryck för framgång.

Sarwer och Crerand (2004) menar att massmedia bidrar till att normalisera även mer extrema
metoder att förändra sitt utseende, som exempelvis plastikkirurgi. Mellan 1992 och 2002
ökade antalet plastikoperationer i USA med 1600%. Media förmedlar information om de allt
snabbare och för patienten enklare ingreppen och tillhandahåller annonsplatser för företag
som utför ingreppen. Detta anser Sarwer och Crerand har bidragit till ökningen.

I en forskningsgenomgång konstaterar Tiggemann (2004) att kvinnor har ett mer negativt och
kritiskt förhållningssätt till sin kropp än vad män har till sin. Med ökande ålder är kvinnorna
fortsatt missnöjda med kroppen eller delar av kroppen. Däremot får missnöjet i sig en mindre
betydelse för äldre än för yngre kvinnor. Enligt Humphreys och Paxton (2004) är tonårspojkar
mer nöjda med sina kroppar än tonårstjejer. Unga kvinnor verkar vara de som påverkas mest
negativt avseende självbild och självförtroende av medias smala, vackra kvinnoideal (Cash et
al. 2005). Oavsett kön och ålder så spelar individens grundläggande självbild och
självförtroende en viktig roll för hur man uppfattar medias bilder av skönhet och hälsa (Cash
et al. 2005; Humphreys & Paxton, 2004).

Kvinnorna, kroppen & gruppträningen
Att kvinnors och mäns kroppar i fitnessammanhang tränas på olika sätt och i olika syfte
problematiseras av flera forskare (Johansson, 1997; Maguire & Mansfield, 1998; Markula,
1995). Johansson (1997) menar att gruppträning som aerobics inte sällan utgör en del i ett
individuellt träningsprogram för kvinnor medan män tränar sin kropp individuellt i gymet.
Gruppträningen fokuserar, enligt Johansson, ofta på typiska kvinnliga ”problemområden”
som lår och stjärt. Gruppträning kan ses som en aktivitet av både frigörande och begränsande
betydelse för framförallt kvinnor: den erbjuder möjlighet att umgås med andra och en sorts
avkoppling från vardagen men cementerar samtidigt föreställningen om kvinnan som vacker,
smal och sexig (Johansson, 1997; Maguire & Mansfield 1998; Markula 1995). Flera forskare
har visat att kvinnor aktiva inom aerobicskulturen ofta motiveras av ett självkritiskt
träningshabitus orienterat kring den traditionella uppfattningen av kvinnan som lagom
vältränad, smal och feminin (Johansson, 1997; Maguire & Mansfield 1998; Markula, 1995;
Söderström, 1999).

Enligt Markula (1995) kan muskelmassan kvinnor utvecklar genom träning till viss del förstås
som en frigörelse från den traditionella föreställningen om kvinnan som ”skör”. Samtidigt
bevarar fitnessidealets smala kvinnokropp något traditionellt feminint. ”A particular social
practice cannot be understood purely as conformity or rebellion: rather, the ambiguities and
contradictions need to be considered.” (Linsky, in Markula 1995, p. 427). För kvinnliga
bodybuilders är könsidealet femininitet starkare än idrottsidealet muskler (Cole, 2000;
Johansson, 1997; Markula, 1995). Även kvinnor som genom träning uppnått målet med en
attraktiv kropp fortsätter att bekymra sig för sitt utseende. De fortsätter därför med diet och
träning (Maguire och Mansfield, 1998). Författarna menar att detta är ett uttryck för att
kvinnor i sitt dagliga handlande integrerar de föreställningar om kvinnlighet som
fitnessdiskursen innehåller.
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Instruktören och kroppen
Antalet studier med gruppträningsinstruktörer är få men det finns liknande yrkesgrupper i
motions- och fitnessverksamhet. Studierna indikerar att instruktörens kropp är viktig. I en
intervjustudie med personliga tränare fann Smith Maguire (2001) att dessa betraktade den
egna kroppens utseende som en del av sin yrkeskompetens.  Att göra ett intryck som hälsosam
och vältränad var en del av varumärket för dessa personliga tränare.

I knew I was getting to the end of working only as a personal trainer when I was no longer willing to
maintain my own looks in order to maintain my buisness. I still train a few clients, because I can draw on
my experience, my education. I have a lot to offer. But most trainers have to rely on their body, their
apparance, to get clients. (Smith Maguire, 2001, p. 396)

Liknande resultat fann Drummond och Philips (2001) i en intervjustudie med sex manliga
gyminstruktörer. God kännedom om – och övervakning av – den egna kroppen förefaller vara
en central del av yrket.

I´m sitting at 18% body fat at the moment… now I only say that, not because I´m concerned about my
body fat but because within the gym we do body fat tests regulary. So it´s more a general knowledge
thing than I´m checking on it every week… and I think to myself I´d like to be 10% but I´m not too
worried if I don´t get there. (Drummond & Philips, 2001, p. 100)

Höglund och Norméns (2002) studie av svenska kvinnliga gruppträningsinstruktörer visar att
ätstörningar och en snedvriden kroppsuppfattning är betydligt vanligare bland dessa än
kvinnor i övrigt. Samma studie visade också att instruktörerna vanligen var ganska nöjda med
sin träningsmängd men oftare missnöjda med sin vikt. Särskilt missnöjda med vikten var de
som redan hade en låg vikt (BMI3 under 20).

Med instruktören i centrum
Sociologisk/pedagogisk forskning om fitnessrelaterad motion tar ofta avstamp i tankar om det
moderna samhället. Den rationella träningsteknologin – uppdelningen av kroppen i delar
liksom systematisering och mätning av träningen - ses som uttryck för modernitet. Det
moderna samhället antas också innebära ett kommersiellt samhälle där den medierade bilden
av utseende och kropp har stor betydelse för upprätthållandet av träningsbranschen. Ofta
beskrivs träningsmiljön, t.ex. en träningsanläggning, som en del av en träningskultur eller
träningskontext där föreställningar om kropp, hälsa, kön och utseende sammanflätas.
Kroppens och hälsans betydelse för att säga något om vem jag är återkommer både i ett
deltagar- och instruktörsperspektiv men också i ett sorts statligt eller kollektivt perspektiv.
Statens intresse i kropp och hälsa har utgått från tanken om befolkningens produktiva
betydelse. Vad som definierats som hälsa – och vem som har ansvar för att denna uppnås –
har varierat över tid. De (få) instruktörsstudier som finns indikerar att instruktörer har ett
komplext förhållande till kropp och hälsa.

                                                  
3 BMI- Body Mass Index beskriver förhållandet mellan längd och vikt hos en person. Normalvikt är ett BMI på
18,5-25 enligt Livsmedelsverket (www.lsv.se, 060520). Ett BMI under 20 indikerar alltså en relativt smal
person, särskilt om han/hon tränar mycket och därigenom har en större andel muskelmassa än
genomsnittspersonen.
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Instruktören och intressenterna
En möjlig tolkning av den tidigare forskningen är att det finns tre huvudsakliga intressenter
för motionsverksamhet – staten (folkhälsoperspektivet), träningsanläggningarna (det
kommersiella perspektivet) och deltagaren (hälso- och kroppsformningsperspektivet). Min
utgångspunkt i denna studie, vilket illustreras i figur 1 nedan, är att instruktören har
beröringspunkter med alla dessa intressenter och kan placeras i verksamhetens – träningens -
centrum. Inramningen är några av det moderna samhällets förutsättningar och villkor.

Figur 1. Möjliga aktörer/intressenter i det moderna samhällets gruppträning är stat, deltagare och anläggningar
omgivna av det moderna samhällets karaktäristika. Instruktören (I) är placerad i figurens mitt.

Instruktörerna kan förstås som deltagarens länk till verksamheten och vice versa men också
som en länk mellan allmänna, statligt orienterade föreställningar om träning och hälsa i en
praktik som berör över en miljon svenskar. Många av dessa deltagare praktiserar sin träning
inom ramen för de förkoreograferade, globala, programmen. Därmed kan instruktörernas
praktik också vara intressant att försöka förstå i termer av en länk mellan olika
träningssammanhang.

Deltagare

Anläggning

Stat

 I

Konsumtion

Manligt
Kvinnligt

Kropp ≈ symbol

Hälsa ≈ kropp

Rationalitet
Förnuft

Globalisering
Utbud VS likriktning
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TEORETISK ANSATS

Den fysiska hälsans teknologi
En utgångspunkt i detta arbete är Brian Prongers (2002) begreppsapparat ”Den fysiska
hälsans teknologi” (FHT) 4. Denna teknologi menar Pronger kan ses som en (kropps)kultur
utvecklad ur moderniteten. Jag har valt denna begreppsapparat för att den relaterar fysisk
aktivitet/träning till den samhällsbild som presenterats i figur 1. Begreppsapparaten FHT kan
bidra med en tydligare bild av hur vi kan förstå modernitetens uttryck i gruppträning och hur
träningsformen växelverkar med andra fenomen för upprätthållande och reproduktion av en
fitnesskontext. Pronger har, liksom stora delar av den genomgångna forskningen, ett kritiskt
förhållningssätt till den kontext där vi återfinner gruppträning. Prongers huvudsakliga
argument för detta är att FHT innebär begränsningar av olika slag, t.ex. begränsande
föreställningar om vilken kropp som är lämplig att ha eller genom träning skaffa sig. Jag
återkommer i diskussionsdelen av detta arbete till valet av en kritiskt orienterad teoretisk
utgångspunkt.

Ett återkommande tema i texter om modernitet är globalisering och betydelsen av denna.
Globaliseringens konsekvenser för idrott beskrivs bl a. av Maguire (2000, 2004) som
minskade kontraster och ökat utbud. Maguire använder också begreppet glokalitet för att
beskriva något globalt med lokal förankring. De förkoreograferade program som ligger till
grund för denna studie har global spridning varför jag kommer att komplettera Prongers
begreppsapparat FHT med just begreppen globalt och glokalt. Detta ska av läsaren förstås
mera som en allmän utgångspunkt än en teoretisk sådan.

Den fysiska hälsans teknologi – fem samverkande texter
Pronger (2002) lyfter fram fem texter (fält) som han menar samverkar och skapar en kontext
eller kultur som han kallar den fysiska hälsans teknologi (FHT). Med text menar Pronger allt
som kan läsas – uppfattas, förstås, tolkas -  av någon annan.

• Statliga texter, t.ex. måldokument för folkhälsa och policydokument
• Akademiska texter, böcker och ”manualer” i träningsvetenskap
• Populärtexter (”gör-såhär-texter” ) handböcker, träningsvideor etc.
• Verktygstexter t.ex. det generella upphöjandet av den hälsosamma kroppen,

träningsprogram, träningsdagböcker, utrustning för träning
• Ett flitigt exponerande av den tränade/hälsosamma kroppen5

Pronger problematiserar, med Foucault som utgångspunkt, relationen mellan kunskap och
makt inom FHT.6 Pronger ser FHT som ett system för upprätthållande av sociokulturella
gränser och föreställningar. Han beskriver den moderna kroppen som en kulturellt skapad
kropp som reproducerar gränser för exempelvis ras, kön och klass. Drivkraften bakom
träningen är enligt Pronger ett sorts försök att nå frälsning och odödlighet. Problemet är att
den traditionella religiöst förankrade bekännelsen alltid resulterade i absolution - total
förlåtelse. Bekännelser (eller tillkännagivanden) i den sekulariserade moderna tillvaron
manifesterade som träningsprogram eller träningsdagböcker genererar aldrig en motsvarande

                                                  
4 ” The technology of physical fitness”, Pronger förkortar själv inte begreppet på något sätt.
5 ”…popular representations of the fit body abound” (Pronger 2002, p. 123)
6 Foucault menar att ingen makt kan upprättas utan ett samtidigt kunskapsfält, det finns heller ingen kunskap som
inte på något sätt förhåller sig till makten t.ex. stärker eller ifrågasätter den. Se t.ex. Foucault, M. (2003).
Övervakning och straff: fängelsets födelse.
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absolution. De bidrar endast med fler synder som kräver ytterligare botgöring genom
exempelvis träning och kontrollerat kostintag.

Pronger menar att de fem fälten samverkar, att det till synes hierarkiska förhållandet mellan
dem - med staten överst och kroppen längst ner - inte existerar. Det är inte så enkelt att staten,
utifrån sina idéer om folkhälsa till exempel, styr forskningen som i sin tur påverkar
populärkulturen som i sin tur påverkar de praktiska metoderna inom friskvårds- och
fitnessverksamhet. I stället menar Pronger att dessa fält interagerar. Den statliga texten kan
alltså påverkas av t.ex. ett flitigt exponerande av kroppen.

En närmare titt på de fem texterna
De statliga texterna värdesätter folkhälsa och försöker påverka enskilda människors livsstil.
Dessa kan förstås som en filosofi som utgår från individens behov av olika servicefunktioner
som t.ex. sjukvård, hälsoupplysning och rådgivning. Den fysiologiska forskningen kring
kroppen har påverkat statens uppfattning om vad hälsa är och hur den kan uppnås. Enligt
Pronger innefattar dagens filosofi inte det synsätt på hälsa som tidigare var signifikant,
nämligen hälsa som produkt av ett större sammanhang; miljö, sociala faktorer och klassfrågor.

De akademiska texterna menar Pronger tar ett alltför enkelt grepp på hälsa genom att anta ett
modernistiskt, teknologiskt, kumulativt förhållningssätt. Kunskap om kroppen, fysisk aktivitet
och hälsa har utvecklats tack vare mer sofistikerade metoder att mäta kroppens funktioner.
Pronger hävdar att ”the exercise sciences” ägnar sig åt att producera en kunskap främst ägnad
åt att förändra människan för att fungera mer funktionellt. De akademiska texterna fokuserar
på en kunskapsproduktion som går ut på att att ändra (förbättra) den mänskliga kroppens
praktik.

Populär(vetenskapliga) texter reproducerar enligt Pronger de vetenskapliga texterna om än i
olika omfattning. Texterna är mäktiga påverkansfaktorer då de förpackas så konsumentvänligt
som möjligt. De passar in i konsumtionskulturen genom att belysa brister i konsumentens
tillvaro och utlova en lösning. Populärtexterna behandlar bl.a. områden som livsstil,
kroppsformning, frilufts- och äventyrsträning och innefattar även videor och tidskrifter som är
mycket visuella, som exponerar - den tränade, smala - kroppen. För att ge populärtexterna
större genomslag kopplas de ofta ihop med forskning på något sätt.

Verktygstexterna har mer eller mindre tydliga kopplingar till populärtexterna
(konsumentorienterade) och den vetenskapliga texten (de reducerar kroppen till
mätbara/kontrollerbara enheter). I denna textkategori återfinns träningsanläggningar,
träningsredskap, mätverktyg (pulsmätare, fettmätare, hälsotester) kosttillskott, kläder mm. På
träningsanläggningarna appliceras det vetenskapliga sättet att se på kroppen – man ska arbeta
i maskiner som isolerar rörelser, efter program som utlovar vissa utprovade resultat, på
löpband som tar hänsyn till pulsen och räknar ut kaloriförbrukning osv. Träningsdagböcker
fungerar som ”minnen” av vad som tränats tidigare och utvärderar också resultaten. Pronger
belyser olika problem som testerna innebär t.ex. att de inte tar hänsyn till andra aspekter än de
fysiologiska. I verktygstexter tillgängliggörs kroppen för olika redskap och utför primärt
sådant som är möjligt att objektivt mäta och värdera.

Exponeringen av (den hälsosamma) kroppen sker både slumpmässigt och medvetet; på stan,
uteställen, träningscenter eller (idrotts)tävlingar. Kroppen får symbolvärde, blir ett varumärke
– den kopplas ihop med ett bilmärke, en parfym, modekläder, träningsredskap osv.
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Sammanfattningsvis säger Pronger att kraften i den kultur som dessa fem textfält skapar
bygger på deras samverkan med varandra och att individen sällan tar del av alla fem och
därför har svårt att uppfatta – eller ifrågasätta – helheten. Genomgående anser Pronger att
texterna i de fem fälten främst härrör från - och vänder sig till - människorna i medel- eller
överklass i den vita teknisk-vetenskapliga kulturen. Texterna är inte alltid enhetliga, den flitigt
exponerade, systematiskt formade kroppen i populärtexter behöver nödvändigtvis inte helt
överensstämma med den statliga bilden av kroppen som främst frisk och produktiv. Några
texter är mer vetenskapligt rigorösa än andra, några har ett mindre kommersiellt fokus. Men
dessa skillnader är enligt Pronger bara ytliga:

For virtually all the texts and textual fields outlined above reproduce basic doctrines of the body and how
desire should unfold (…) All these texts describe, inscribe and prescribe a narrative of the body that is
made intelligeble and legitimate by reference to a mythology of the body grounded in a plan for salvation
(…) both individual and collective. (Pronger, 2002, p. 147)

Sammanfattning & utgångspunkter
Denna studie bör förstås i ljuset av att fysisk aktivitet i allmänhet är högst aktuellt i ett
folkhälsoperspektiv. Bland annat utgör fysisk aktivitet ett av Folkhälsoinstitutets målområden
(Folkhälsoinstitutet, 2003). Dagens hälsoarbete inkluderar i stor utsträckning fysisk aktivitet
samtidigt som den enskildes ansvar för hälsan betonas vilket öppnar för den kommersiella
marknaden som ett viktigt fält för hälsofrämjande på individnivå. Instruktören kan, som
framgick av figur 1, förstås som en länk mellan olika arenors föreställningar om träning och
hälsa. Jag antar att instruktören inkorporerar samhälleliga föreställningar om vad träning och
hälsa är och vilken kunskap som är legitim kunskap. Jag antar vidare att instruktörerna också
påverkas och påverkar den yrkesspecifika kontexten i träningsmiljön. I denna träningsmiljö
har de förkoreograferade programmen, som skulle kunna ses som utpräglat moderna, under
senare tid blivit ett vanligt inslag och därmed en möjlig förmedlare av värden inom
träningsbranschen. Prongers (2002) begreppsapparat ”fysiska hälsans teknologi” kan sägas
vara ett sätt att förstå modernitet i träningssammanhang. Prongers modell med fem
samverkande texter gör det möjligt att närmare relatera instruktörernas utsagor om sin
verksamhet och de förkoreograferade programmen till moderniteten som fenomen.
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Ledarskapet
enligt

instruktörerna

Om den övergripande utgångspunkten (figur 1, s. 9) är att instruktören kan ses som en central
beröringspunkt mellan olika arenor med intresse av fysisk aktivitet så är en mer specifik
utgångspunkt, illustrerad av figur 2 nedan, att instruktörernas utsagor går att relatera till
textfälten i ”fysiska hälsans teknologi”. Kanske är det så att vissa texter är mer betydelsefulla
för instruktörerna, kanske finns det spänningar mellan instruktörerna och programmen i form
av specifika textfält. Om ingen eller få av texterna går att identifiera i utsagorna kanske
verksamheten inte kan sägas vara präglad av fysiska hälsans teknologi. Användandet av
Prongers begrepp menar jag alltså kan bidra till en djupare förståelse av instruktörernas
konstruktion av sin yrkespraktik och kanske också indikera en tänkbar utveckling av
gruppträningen i Sverige.

Figur 2. Studiens teoretiska utgångspunkt. Instruktörerna antas förhålla sig till textfälten i ”Den fysiska hälsans
teknologi”.

Statlig text

Populärtext Kroppsexponering

Akademisk
text

Verktygstext
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SYFTE

Huvudsyftet med denna studie är att försöka beskriva och förstå ledarskap i modern
gruppträning. En väg att förstå detta är att undersöka instruktörers uppfattningar om träning,
kropp och hälsa och hur dessa tar sig uttryck i instruktörernas yrkesverksamhet. Ett delsyfte är
att försöka förstå vad globalisering och glokalitet betyder för instruktörernas uppfattningar.
Följande frågeställningar har fokuserats:

• Vilken kunskap är enligt instruktörerna central – för dem som instruktörer, i
programmen och för deltagarna?

• Vilken bild av kropp respektive hälsa har instruktörerna själva? Vilken bild av kropp
och hälsa är enligt instruktörerna central för programmen och hos deltagarna?

• Hur kan instruktörernas uppfattningar förstås i relation till en ökad globalisering och
glokalitet?
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METOD

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för insamling och analys av undersökningens
material. Det empiriska materialet består av intervjuer med sex kvinnliga grupptränings-
instruktörer. Litteratur som samlats in är, förutom vetenskapliga artiklar och böcker, olika
typer av material kopplat till de förkoreograferade programmen som t.ex. utbildnings- och
marknadsföringsmaterial. Vissa ”basfakta” som antal instruktörer och träningsanläggningar är
beräknade utifrån uppgifter på hemsidor etc. och härrör inte från vad som skulle kunna kallas
erkända källor. Här är emellertid inte syftet att undersöka branschen i exakta siffror utan att ge
läsaren en bild av den på ett övergripande plan. Inledningsvis beskrivs
litteratursökningsförfarandet, därefter intervjuerna och slutligen diskuteras metoden i termer
av validitet.

Litteratursökning
Studien inleddes med en mer allmänt inriktad sökning i Umeå Universitetsbiblioteks databas
ALBUM (041201). Sökord i ALBUM var friskvård, hälsa, hälsopromotion, hälsoarbete,
health, health promotion och olika kombinationer av dessa. En grov kategorisering av
böckerna från denna sökning (totalt ca100 träffar) kan sägas vara

• ”För yrkesverksamma”: om hur hälsorelaterat arbete kan organiseras, genomföras,
utvärderas (Ca 10% av träffarna)

• ”Brukarböcker”: för enskilda som vill lära sig mer om motion, kost, stresshantering.
Kan liknas vid ”självhjälpsböcker”. (Ca 80% av träffarna)

• ”Teoriböcker”: behandlar begrepp och definitioner t.ex. hälsabegreppet och olika
konsekvenser av definitionerna. (Ca 10% av träffarna)

Sökning av specifik litteratur för studien har huvudsakligen skett i artikeldatabaser. Dessa var
ERIC, Medline, Sociological abstracts och SportsDicus. Inledningsvis gjordes en sökning
med sökordet pre-choreographed (med olika stavningsvarianter) i syfte att försöka hitta
vetenskapliga studier med inriktning mot just förkoreograferade program. Inga träffar
noterades. Därefter skedde en andra sökning med sökorden aerobic(-s), fitness, group, health,
health promotion, instructor, training och kombinationer av dessa. Sökningen begränsades till
material från 1997 till 2005. Utöver nämnda databaser skedde sökning även i enskilda
tidskrifters egna databaser. Dessa tidskrifter var Body and Society, Body Image, Leisure
Studies, Sociology of sport journal, och International Review for the Sociology of sport.
Sökningen avgränsades till år material från 2000-2005. Totalt erhölls i databaser och
tidskrifter ca 3000 träffar varav knappt hälften från vetenskapliga tidskrifter. Gruppträning
och dess ledarskap berördes främst av ickevetenskapliga branschtidningar vilka dock ej
inkluderats i denna studie. Ungefär ett hundratal av artikelträffarna kunde bedömas som på
något sätt relevanta för studien.

Av de fem artiklar som behandlar gruppträning och/eller instruktörer återfanns tre i tidskriften
Sociology of Sport Journal, en i Leisure Studies och en i Medicine & Science in Sports.
Endast två av artiklarna berörde direkt instruktörer i fitnessverksamhet, en av dessa var en
medicinsk studie av instruktörers kroppssammansättning och kroppsuppfattning.

Material från Les Mills
Detta material består av text och bilder från företagets hemsida (www.lesmills.com) DVD-
skivor och ett utbildningshäfte för utbildning i Bodypump, reklam/information kring
internutbildningar samt det ”kvartalsblad” Les Mills-instruktör erhåller. Detta material har jag
haft tillgång till som tidigare Les Mills-instruktör. En förfrågan gjordes (2 ggr, januari 2005)
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via e-post till företagets agent i Sverige om att få ta del av ytterligare utbildningsmaterial (i
andra program) men inget svar (och inget material) erhölls. Via e-post erhölls en förteckning
av antal instruktörer i respektive program i Sverige. Av förteckningen framgick inte
instruktörernas ålder, hur länge de arbetat eller om de arbetade med icke förkoreograferade
program.

Avgränsningar & litteratur- en reflektion
Valet av typen av förkoreograferade program föll på Les Mills av flera skäl. Det är ett
etablerat koncept i hela landet och har många verksamma instruktörer vilket kunde garantera
möjligheten att få tag på intervjupersoner. Programmens innehåll är lika överallt vilket ett
förkoreograferat program av en ansvarig på en anläggning inte är. Detta ger en gemensam
utgångspunkt för studien – instruktörerna uttalar sig om samma typ av program, har deltagit i
mycket snarlika utbildningar och tagit del av samma typ av material. Utifrån studiens delsyfte
att undersöka möjlig glokalitet i gruppträning var valet av Les Mills program extra lämpligt
då det distribueras i drygt 50 länder. En risk med att välja ett enda företags program kan vara
att alltför långtgående slutsatser dras om förkoreografering i allmänhet men det är alltså detta
företags utbildningsmaterial, marknadsföringsmaterial och tjänster/produkter som ligger till
grund för undersökningens definition av förkoreograferade program. Ett problem med det för
företaget interna, opublicerade materialet är att det är svårt att få tag på för den som inte
arbetar åt företaget vilket kan försvåra granskningen av undersökningen. Jag bedömer att detta
material emellertid utgör en liten del av studien och att syftet med materialet – att översiktligt
beskriva vilket ”yrkessammanhang” instruktören verkar i – inte är av avgörande betydelse för
förståelsen/värderingen av studien. Sannolikt är det generellt svårt att få ta del av internt
utbildningsmaterial från denna typ av företag vilket försvårar forskning om vad som
förmedlas i material och kurser.

Intervjuer
Intervjun kan bidra med en fördjupad kunskap om en persons livsvärld, uppfattningar och
upplevda verklighet (Kvale, 1997). Jämfört med exempelvis enkät kan intervjun enligt
Alvesson (2003) förstås som ett mer finkänsligt instrument och den kan, enligt Merriam
(1994), öka möjligheten att inta en annans människas perspektiv. Med tanke på studiens syfte,
att få en blid av hur instruktörer tänker kring och förhåller sig till komplexa begrepp som
kunskap, träning och hälsa, uteslöts i ett tidigt skede kvantitativa metoder som t.ex. enkäter.

Urval
Jag har använt mig av det Merriam (1994) kallar kriterierelaterat urval vad avser
instruktörernas erfarenhet av programmen. Minst 6 månader skulle instruktörerna varit
verksamma med Les Mills program, om möjligt längre. Detta för att öka sannolikheten att de
tagit del av företagets material och utbildningar och kunnat bilda sig en uppfattning om
uppgiften ”att instruera dessa program”.  Kvale (1997) menar att den traditionella
intervjuundersökningen omfattar 15 +/- 10 intervjupersoner. Målet med undersökningen var
att intervjua åtta instruktörer, detta bedömdes som en rimlig mängd information att hinna
bearbeta och tillräckligt stort för att eventuella mönster skulle kunna urskiljas. Jag hade inte
för avsikt att jämföra kvinnliga och manliga instruktörer. Då generaliserbarhet inte var
aktuellt för studien bedömde jag att tidsramen fick bli avgörande för urvalet (om
sexmånaderskriteriet var uppfyllt).

I Västerbotten kontaktades fem anläggningar som på sin hemsida eller på annat sätt angav att
de hade minst ett Les Mills-pass. Två större anläggningar i Stockholmsregionen kontaktades.
Projektet presenterades via telefon och/eller e-post för den person som på hemsida eller på
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annat sätt framstod som instruktörernas närmaste chef. Dessa ansvariga förmedlade via e-post
listor på instruktörer, i de flesta fall framgick vilket/vilka program instruktören arbetade med.
Samtliga instruktörer på listorna kontaktades via e-post. En kort introduktion till
undersökningen och kriterier för att medverka gavs och anonymitet utlovades. Huruvida de
ansvariga först gjort ett urval av personerna som stod på listorna är oklart. På listorna fanns
totalt drygt 60 namn varav ett tiotal män (samtliga från stockholmsanläggningar). Totalt
svarade ca 40 personer på e-posten varav ungefär hälften uppgav intresse att delta. Fyra
kvinnor från två olika anläggningar i Västerbotten och fyra i Stockholm valdes ut. Några
veckor efter genomförda intervjuer blev jag kontaktad av två intervjupersoner som inte ville
att deras svar skulle finnas med i uppsatsen. Inga citat har tagits från dessa personer, inte
heller ingår de i den övergripande sammanställningen av resultaten. Det totala materialet
bygger alltså på 6 intervjuer.  Ett problem med att inte tillämpa någon form av slumpmässigt
urval utan i stället kontakta många med frågan ”vill du vara med” är förstås risken för
snedrekrytering av personer med en viss uppfattning, positiv eller negativ. Då resultaten inte
är tänkta att vara generaliserande för instruktörskåren som helhet fick möjligheten att utföra
intervjuerna inom rimlig tid återigen bli avgörande för urvalsförfarandet.

Intervjumall & testintervjuer
En semistrukturerad intervjumall utformades (bilaga). Syftets teman (kunskap, kropp och
hälsa) utgjorde utgångspunkter för frågeområdena. I intervjumallen är frågeområdena kropp
och hälsa åtskilda medan de i syftet utgör ett gemensamt tema. Enligt Kvale (1997) är
frågeområden och semistruktur att föredra då det möjliggör för intervjuaren att förändra
frågornas följd och formulering. Även Ely (1993) betonar en flexibelt strukturerad
intervjumall för att kunna fånga upp intressanta saker.  Frågeområden har primärt utgjorts av
det Merriam (1994) kallar erfarenheter, beteenden, åsikter och värderingar.

Två testintervjuer gjordes. Testerna ledde till att fler underfrågor formulerades för att lättare
kunna stämma av vad som behandlats under intervjun medan den pågick men också för att
definiera huvudfrågorna. Under intervjun kunde jag i anslutning till naturliga pauser i
intervjupersonens berättande bilda mig en uppfattning om i vilken utsträckning ett område
behandlats genom att ”pricka av” detaljfrågorna. Jag upplever att testintervjuerna och de
justeringar som gjordes till följd av dessa ökade mina möjligheter till dynamik och spontanitet
i intervjusituationen, något som Kvale (1997) menar är en viktig förutsättning för en god
intervju. Det semistrukturerade upplägget innebär att forskaren måste vara flexibel och våga
låta intervjun delvis leva ett eget liv utan att för den skull tappa taget om huvudfrågorna
(Kvale, 1997).

Genomförande och utskrift
De boende i Stockholm intervjuades via telefon. Två av de boende i Västerbotten intervjuades
på sina arbetsplatser, en i hemmet och en i anslutning till min egen arbetsplats (vilket
personen i fråga själv valde). Samtliga intervjuer spelades in i dator, hörbarheten var mycket
god. Tiden för intervjuerna var ca 60 minuter, telefonintervjuerna något längre.

Intervjun inleddes med en kort sammanfattning om studien, att personen skulle vara anonym,
att inspelningen skulle ske med dator och att ljudfilen inte skulle innehålla namnuppgifter. I
början ställdes inledande frågor kring utbildningsbakgrund, instruktörserfarenhet osv. För att
få en ungefär likvärdig start på intervjuerna valde jag att därefter börja med samma fråga till
samtliga, ungefär ”Les Mills pass har många deltagare – varför tror du att det är så?”.
Avsikten var att få en positiv utgångspunkt för intervjun, att utgå från att programmen kan ses
som framgångsrika och att undvika att instruktören skulle känna sig ifrågasatt. Enligt Kvale
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(1997) och Ely (1993) är det värdefullt att starta intervjun i en positiv anda. Efter denna
inledande fråga tog intervjuerna delvis olika vändningar vilket innebär att instruktörerna inte
kan sägas ha svarat på exakt samma frågor, snarare samtalat med mig utifrån olika teman.
Varje intervju avslutades med en kort sammanfattning av de områden vi berört under samtalet
och frågan ”är det något annat du känner att du vill säga, eller som du vill kommentera
ytterligare?”. Samtliga informerades om var jag gick att få tag på om det var något mer man
ville säga. Ett dilemma var att jag vid tiden för intervjuerna fortfarande var verksam som
Bodypump-instruktör. Två av intervjupersonerna kände redan till detta. Övriga valde jag att
informera efter intervjun för att inte påverka dem att uttrycka sig på annat sätt än de gjort med
en ”icke insatt” intervjuare.

Intervjuerna spelades in i dator och jag skrev själv ut dem i nära anslutning till
intervjutillfället. Enligt Ely (1993) är inspelning att föredra. Första utskriftsomgången gjordes
schematiskt, inga detaljer kring pauser, tonfall eller annat gjordes. Vid andra
genomlyssningen lades pauser till, dock angavs ingen längd på dessa. Inga tonfall annat än
skratt noterades i utskriften. Uppenbara felsägningar och upprepningar som jag upplevt
försvårat förståelsen har uteslutits från citaten.

Analysmetoder
Kvale (1997) beskriver hur viktigt det är att analysförfarandet är klargjort innan intervjuer
genomförs. Kvale beskriver fem huvudmetoder för analys; meningskoncentrering,
kategorisering, narrativ strukturering, tolkning och ad hoc-metoden som innebär att man
använder flera olika delmetoder. Före intervjuerna hade jag bestämt mig för att närma mig
dem utifrån ad hoc-metoden. En viktig delmetod har varit meningskategorisering där mina
huvudteman varit de i syftet ingående frågeområdena. För att få överblick över de teman som
intervjun utgått ifrån färgkodades materialet så att syftesområdena kunskap och kropp/hälsa
fick var sin färg, liksom delsyftet glokalisering. Sådant som inte relativt enkelt kunde
kategoriseras eller kunde bedömas tillhöra flera kategorier behölls som svart text.

Först sorterades utsagorna i huvudkategorier dvs. jag försökte bedöma om utsagan var ”prat”
om vetenskap, kropp eller hälsa eller någon sorts uttryck för glokalitet. Därefter
underkategoriserades utsagorna genom att färgsätta dem utifrån det ”perspektiv” som jag
upplevde att instruktören talade utifrån. Exempelvis kunde en utsaga handla om vad
instruktören tyckte/tänkte om ”kroppen” i programmen (huvudkategori och frågeområde) men
huvudsakligen innehålla prat om kunskap om kroppen (färgat med blått). På så sätt fick jag en
uppfattning vilken ”typ” av prat som respektive frågeområde innehöll. Exempelvis blev det
tydligt att alla huvudområden, även kropp och hälsa, innehöll mycket ”kunskapsprat” (blått)
men också att prat om hälsa ofta relaterade till kroppen (grönt). Detta förhållande mellan olika
områdens typ av prat har också återspeglats i resultatredovisningen. Kunskapspratet
genomsyrade, enligt min färgkodning, det mesta av intervjuerna och har därför fått mer
utrymme. Utöver den övergripande analysen som gjorts i anslutning till
resultatsammanställningen har jag också valt att relatera utsagorna till en teoretisk
begreppsapparat, ”Den fysiska hälsans teknologi” i ett försök att visa på hur instruktörerna
förhåller sig till de i begreppsapparaten ingående fem textfälten.

Intervjuarens kvalifikationer & förförståelse
Enligt Kvale (1997) är intervjuaren själva instrumentet för forskningen. Ely (1993) menar att
förtrogenhet med fältet kan vara en tillgång, intervjuaren behöver inte ägna tid och kraft åt att
förstå fackuttryck eller jargong och kan känna sig trygg i intervjusituationen. Å andra sidan,
menar Ely, finns en fara i att intervjuaren tror att man ”redan har förstått”. Vidare hävdar Ely
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att självkännedom är viktigt bl.a. för att undvika att ”bedöma” intervjupersonen. Kvale (1997)
menar att förförståelse har betydelse i relation till studiens objektivitet. Därigenom blir den
generella synen på vad förförståelsen betyder en fråga om hur man ser på objektivitet – om
denna överhuvudtaget är möjlig att uppnå. Vad avser forskningen som hantverk menar Kvale
att forskaren inte får tappa sin objektivitet i bemärkelsen tolka allting ur intervjupersonernas
perspektiv. Slutligen menar också Kvale att kvalitativ forskning, för att minska risken att
avfärdas som alltför snedvriden, måste innehålla belysning av relationen mellan
intervjupersonen och forskaren. Detta kan göras på olika sätt men en omfattande
metodbeskrivning, inklusive en beskrivning av specifika problem t.ex. förförståelsens
betydelse i den specifika undersökningen underlättar genomlysning. En tydliggjord
snedvridning som lyfts upp och diskuteras kan enligt Kvale tillföra nya dimensioner till
undersökningen. Ely (1993) menar att det är just risken att forskaren tror att man förstått som
kan vara problematisk – forskaren förutsätter t.ex. att intervjuade med liknande bakgrund som
forskaren själv också delar hans/hennes erfarenheter och/eller uppfattningar. Betydelsen av
min förförståelse av området ”förkoreograferad träning” och ”att vara instruktör” har varit
svår att tydliggöra. Som fd. instruktör i samma program som intervjupersonerna har jag
diskuterat för- och nackdelar med andra instruktörer och deltagare. Jag menar att min
förståelse blir något mer än att känna till hur man gör eller vilka generella för- och nackdelar
det förkoreograferade passet kan ha. Det handlar om en förståelse av programmets idé, dess
plats i ett sammanhang på en träningsanläggning och en personlig erfarenhet av skillnaden
mellan att instruera ett traditionellt pass och ett förkoreograferat. Med denna förförståelse blir
det enligt Elys (1993) synsätt extra viktigt att inte ”tro att jag förstår” intervjupersonen under
intervjun.

Under intervjusituationen var det två personer som kände till min bakgrund som instruktör,
övriga kände inte till detta. Under intervjun lade jag vikt vid att personen i fråga skulle berätta
med egna ord och det förekom enligt min bedömning lite jargong. Genom att tidigt i intervjun
låta personerna berätta vad de ansåg att programmet ”var” (innehöll, innebar osv.) kunde jag
få en viss försäkran att jag inte på falsk grund låtit mina definitioner av programmet bli
intervjupersonens. Detta gav också möjlighet att få idéer om delvis avvikande spår som borde
följas under intervjun.

Genomgående har jag försökt förhålla mig kritisk till mina tolkningar och återkommande
frågat mig varför jag tolkat på detta sätt. De relativt många delfrågorna i intervjumallen har
också varit till hjälp – strukturen har förhoppningsvis minskat risken att min förförståelse styrt
intervjuerna i alltför hög grad och ökat läsarens möjlighet att kritiskt granska vad jag och
intervjupersonerna pratat om.

Etik
Samtliga som tillfrågades om medverkan i studien informerades om studiens övergripande
syfte och utlovades konfidentialitet. Personerna har beskrivits men detaljer som kan upplevas
som avslöjande om vem som är vem har utelämnats, bl.a. är namnen fingerade och jag har
avstått från att ange vilken del av landet instruktören verkar i. Kvale (1997) beskriver problem
som kan uppstå om man avidentifierar eller ändrar för mycket i informationen kring
intervjupersonerna. Då blir det meningslöst att försöka göra kvalificerade tolkningar. Då
forskning (t.ex. Engström, 1999) visat att utbildningsnivå och ålder är relevant för bl.a. synen
på kroppen och val av motionsform ansåg jag det värdefullt att notera detta även om det inte
kunnat återges på ett uttömmande sätt i resultaten utan att riskera konfidentialiteten. Inom
verksamheten med Les Mills program finns uttalade krav på instruktörens ”lojalitet med
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programmet” (t.ex. i utbildningsmaterialet för Bodypump, 2002)7. Detta har bidragit till att jag
varit extra restriktiv med uppgifter som kan röja identiteten på intervjupersonen eller dennas
anläggningstillhörighet vilket också intervjupersonerna informerades om. Läsaren bör beakta
att det inte är möjligt att bedöma i viken utsträckning denna typ av ”löften” till företaget
påverkat intervjupersonerna att uttrycka sig mer eller mindre negativt. Det övergripande
intrycket är att intervjupersonerna vågat vara kritiska till vissa aspekter av programmen.

Generaliserbarhet och validitet
Postmodernt orienterad forskning förkastar föreställningen om en objektiv universell sanning
men accepterar möjligheten av specifika lokala, personliga och samhälleliga former av
sanning med betoning lagd på vardagsliv och lokala berättelser (Kvale,1997). Det vanliga är
att forskaren argumenterar för det generella i sina resultat. Men det går också att överlåta åt
läsaren att göra det förutsatt att det finns ett underlag för läsaren att stödja sin argumentation
på. Ett postmodernt syfte med en fallstudie skulle kunna vara att ”vidga och berika den
repertoar av sociala konstruktioner som står praktiker och andra till buds.” (Kvale, 1997 s.
212). Denna studie försöker säga något om det varande i förkoreograferad gruppträning
utifrån instruktörernas - specifika, personliga – uppfattningar. Den traditionella, positivistiskt
orienterade, validitetsfrågan är enligt Kvale (1997) om forskaren verkligen mäter det hon
avsett mäta. Med ett mer postmodernt/poststrukturalistiskt sätt att se på forskning, där den
”objektiva verkligheten” ersatts av en syn på världen som socialt konstruerad och alltså inte
kan mätas får begreppet validitet en, åtminstone delvis, annan betydelse. Med det senare
synsättet blir en diskussion om vad kunskap är och hur den eventuellt uppstår eller mätas och
vad den kan eller bör användas till betydligt mer relevant än diskussionen om den enskilda
mätmetoden.

Enligt Merriam (1994) ska forskaren sträva efter ”inre validitet” vilket inte kan bedömas i
absoluta termer utan snarare är en tolkning av forskarens arbete. Det centrala enligt Merriam
är en medvetenhet om tolkningens betydelse, att det som studeras också påverkas (t.ex. en
intervjuperson i intervjusituationen) och att orden (språket) är en representation av
verkligheten, inte verkligheten i sig. Merriam menar också att en god inre validitet borgar för
god reliabilitet. Att tydliggöra intervjuprocessen och analysförfarandet kan vara en väg till
inre validitet. Merriam nämner vidare sex sätt att öka den inre validiteten; triangulering,
deltagarkontroll, observation under en längre tid, kollegors granskning av resultaten,
deltagande tillvägagångssätt och klargörande av forskarens skevheter. Utifrån ovan nämnda
kriterier menar jag att det största hindret för god validitet är jag själv – min förmåga att ge
läsaren en klar bild av vad jag gjort och hur jag förhåller mig till det gjorda. Min förförståelse,
metod och tolkning av intervjupersonernas utsagor har jag försökt tydliggöra för läsaren i
syfte att möjliggöra validering. Genom att tydliggöra min kunskapssyn och mina tolkningar
samt på ett utförligt sätt redovisa metod och resultat menar jag att denna studie kan sägas äga
validitet men att graden av denna naturligtvis kan – och utifrån Merriams kriterium ”kollegors
granskning” - måste diskuteras.

                                                  
7 ”We are loyal to our program, our fellow Instructors and our club.” (Les Mills, 2002, p.102).
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OM FÖRKOREOGRAFERADE PROGRAM

För att ge en möjlighet till egna tolkningar av resultaten för den som inte är insatt i Les Mills
förkoreograferade program ges här en övergripande beskrivning av programmens innehåll,
upplägg samt ekonomiska ramar för den anläggning som väljer att använda programmen.
Informationen är hämtad från företagets egna hemsidor (Les Mills International:
www.lesmills.com och Les Mills Sverige: www.lesmills.net) under januari 2005.

Programmens innehåll och upplägg
Les Mills startade med ett litet gym i Auckland, Nya Zeeland i slutet av 1960-talet. Under 80-
talet utvecklade Phillip Mills, son till Les, en rad olika fitnessklasser vilka vartefter har
renodlats till de förkoreograferade passtyper man konstruerar och säljer idag:

• BodyPump, styrketräning med skivstång
• BodyBalance, yoga- och tai chi-inspirerat
• BodyStep, step-up
• BodyAttack, fysiskt krävande aerobics baserad på enkel koreografi
• BodyCombat, ett kampsportsinspirerat aerobicspass
• BodyJam, ett aerobicspass med tydlig ”dansprofil”
• RPM - inomhuscykling

Av dessa finns för närvarande alla i Sverige med en klar majoritet av BodyPump-pass
(www.lesmills.com). Varje pass byts ut 4 ggr/år. I anslutning till bytet ordnas sk.
kvartalsutbildningar för instruktörerna. Grundprincipen, oavsett passtyp, är att det genomförs
”en låt i taget” där varje låt har ett givet syfte och innehåll. Låt nummer två i BodyPump
(styrkeprogrammet) är alltid ”knäböjslåt” (träning av benens muskler). Instruktören kan byta
en knäböjslåt mot en annan men inte ändra låtens placering i passet eller låtens koreografi.
Med koreografi menas att varje taktslag i musiken har en given rörelse som ska utföras i en
viss hastighet och med en viss teknik. För att lära in programmet använder instruktören
skriven koreografi och/eller en video/DVD, se figur 3 nedan.

Music Sequence Coaching cues
Intro                                            1/2x8
Inst                                                4x8
(Heavy beat)                                 8x8

4/4 squat                           rep 2x
1/1 squat                           rep 16x

Heels outside hips
Partial squat depth

V1 ”out where the…”                   4x8 3/1 squat                           rep 4x
Ref ”time has come”                     8x8 2/2 squat                           rep 8x Descend
Bridge                                        1/2x8 Hold Performance opportunity
”how can we dance…”                 4x8 8x bottom half squat Sink and stay low
”how can we dance…”                 8x8 1/1 squat                           rep16x Blast it!

Figur 3. Modifierat utdrag ur ett koreografihäfte från BodyPump, knäböjslåt. ”Music” talar om för instruktören
när och under hur lång tid (hur många taktslag) övningarna (”sequence”) skall utföras. ”Sequence” innehåller
även information om övningens tempo. Under ”coaching ques” ges tips om vad instruktören ska förmedla i sin
instruktion under just den sekvensen av övningar. ”Performance opportunity” innebär att inga övningar utförs
och att instruktören har ett utrymme att fritt tolka dessa taktslag.

Ett centralt inslag under utbildningen i de olika typerna av pass är att lära sig förstå/tolka och
återge (utföra och instruera) koreografin. Instruktören måste inte bara förstå vilken övning
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som avses utan även vilket tempo övningen ska utföras i. Det är alltså viktigt att kunna läsa,
tolka och i praktiken kunna omsätta den skrivna koreografin. När instruktören licensieras
(examineras) mäts bl.a. förmågan att med exakthet kunna utföra och instruera den
förutbestämda koreografin.

Spridning & ekonomiska ramar
Enligt uppgifter på företagets egen hemsida finns en eller flera av passtyperna i 54 länder
(www.lesmills.com). Totalt finns i Sverige ca 500 anläggningar8 som erbjuder någon form av
gruppträning. Antalet anläggningar i Sverige som kör minst ett program från Les Mills är ca
350 stycken (www.lesmills.net, 050104) vilket skulle innebära att ca 70% av alla
gruppträningsanläggningar har ett eller flera Les Mills-program.

Instruktören – en del av produkten
Hur många som arbetar som instruktörer i aerobics är mycket svårt att beräkna. Problemet är
bl.a. att flera olika företag utbildar och licensierar instruktörer, en övergripande blick är svårt
att få. En rundringning och webbsökning (januari 2005) till 6 st motionsanläggningarna i
Umeå visar att det finns ca 200 gruppträningsinstruktörer varav drygt hälften jobbar med Les
Mills- program.  Det totala antalet instruktörer i Sverige som är licensierade9 att leda något av
Les Mills pass är drygt 2800 med en övervägande majoritet, drygt 2200, i BodyPump. Flera
instruktörer är licensierade i flera program. Det är ungefär ytterligare 1000 personer som
deltagit i en eller flera av utbildningarna men ännu inte examinerats (personlig
kommunikation Helena Wintre 050111). Instruktörernas arbetsuppgifter och hur dessa bör
utföras beskrivs ingående i det utbildningsmaterial som hör till varje koncept. På Les Mills
hemsida (www.lesmills.com) framhålls instruktörernas och koreografernas kompetens och
betydelse för träningen. I BodyPump-utbildningsmaterialet finns en manual för hur man ska
se på sig själv som instruktör i form av 12 ”budord”. Exempelvis ska man som instruktör
”hålla sig i fysisk toppform, betrakta kroppen som ett tempel, föra krig mot stillasittand
livsstil, bidra till en positiv förändring i varje deltagares liv och vara lojal mot programmet,
anläggningen och kollegorna” (Les Mills International, 2002, p.102 fri översättning).

                                                  
8 Beräkningen grundar sig dels på större, välkända anläggningar/gymkedjor som SATS och World Class, dels på
anläggningar listade i sökmotorn på gulasidorna.se (www.gulasidorna.se, 050420). Det finns i dagsläget ingen
helt tillförlitlig information om antalet anläggningar av denna typ.
9 Med licensierad menas här att instruktören har genomgått företagets egen utbildning och prov med godkänt
resultat. Licensiering genomförs av särskilt utbildade utvärderare som tittar på en inspelning av ett pass. Vissa
kriterier ska uppfyllas för att man ska bli godkänd. Utan licens får man inte instruera denna typ av pass.
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Förkoreografering – en hypermodern träningsmetod
Det går att förstå de förkoreograferade programmen som moderna eller kanske till och med
hypermoderna. De karaktäriseras av

• Ett rationellt och vetenskapsorienterat synsätt. Detta manifesteras i programmen bl.a.
genom att träningen sker systematiskt, exempelvis tränar man ofta kroppsdel för
kroppsdel eller teknik för teknik. Det finns en mycket tydlig (medicinskt orienterad)
norm för rörelsers korrekta utförande och betydelsen av experter som skapar
programmen betonas. Programmen framställs i marknadsföringen som deltagarens
rationella verktyg för att skapa önskekroppen och –hälsan.

• Kommersialisering av kroppen. Programmen kan knappast sägas avvika från rådande
föreställningar om mans- och kvinnokroppar. Programmen marknadsförs med
”perfekta” kroppar.

• Globalisering - programmen distribueras i mer än 50 länder.
• Konsumtion. Runt programmen finns en rad produkter, framförallt för instruktörerna –

programmen med skivor, dvd, koreografi, särskilda kläder, utbildningar och
”happenings”. För anläggningen som betalar för programmen finns reklamstöd i form
av hemsida med PR-produkter, cd-skiva med logotyper, manualer för
marknadsföring/lansering av nya program och affischmaterial.

Detta innebär dock inte att träningen behöver vara tråkig – företaget motiverar (i utbildnings-
och reklammaterial) att det är just det rationella och globala som gör träningen till en
upplevelse. Vart än du är i världen så körs samma program vilket gör dig som deltagare till en
global kund. Det styrda innehållet menar företaget gör det möjligt för instruktören att jobba
mycket med själva upplevelsen av träningen, att leverera en ”show” (se t.ex.
utbildningsmaterial för BodyPump, 2002) Programmen erbjuder enligt reklamen en
görbarhetens arena, vilket kan exemplifieras av figur 4 nedan.

      
Figur 4. Reklam för BodyPump från www.lesmills.com (050420)

Gruppträning som inte är förkoreograferad kan också förstås som modernt orienterad, den
erbjuder också en möjlighet att forma kroppen och all träning som leds av en instruktör skulle
kunna ses som ”expertorienterad”. Gruppträning har alltid haft en viss styrning av innehållet
(med uppvärmningsdel, konditionsdel osv.) och en föreställning om vilka övningar som är bra
eller mindre bra utifrån framförallt en fysiologisk utgångspunkt. De förkoreograferade
programmen tar det moderna ett steg till, bland annat genom att flytta expertnivån ovanför
instruktören, dela in innehållet i än fler detaljstyrda delar och dra kroppsformningen till en
ytterlighet. Därför skulle de förkoreograferade programmen som här studerats kunna betraktas
som hypermoderna.



24

RESULTAT

Inledningsvis beskrivs instruktörerna – med fingerade namn – utifrån ålder, utbildningsnivå,
allmän träningsbakgrund och utbildning i/erfarenhet av gruppträning. Därefter följer
utsagorna i sammanfattning under huvudrubrikerna ”Instruktörerna om kunskap”,
”Instruktörerna om kropp, samt ”Instruktörerna om hälsa”. I de fall jag bedömt det som
relevant för förståelsen av utsagans sammanhang – om instruktören t.ex. kommenterar ett
styrkepass eller ett yogapass -  har jag tydliggjort vilken sorts pass instruktörens utsaga avser.

Om instruktörerna
Annika, drygt 30 år, högskoleutbildning. Aktiv med främst fotboll och dans under
ungdomsåren. Många olika instruktörsutbildningar på grund- och fortsättningsnivå, är även
utbildad gympaledare. BodyPump-instruktör sedan 2004. Instruerar även freestylepass10.
Annika har utbildat sig i ytterligare Les Mills-program som hon för närvarande inte instruerar.

Cecilia, drygt 30 år, högskoleutbildad. Spelade fotboll i ungdomsåren, slutade pga. skada.
Självlärd/internutbildad som aerobicsinstruktör 1993 därefter en rad påbyggnadsutbildningar.
BodyPump och BodyBalance-instruktör sedan flera år tillbaka, instruerar dessutom
freestylepass.

Erika, drygt 20 år, studerande på högskolenivå. Tidigare aktiv med bl.a. simning och ridning.
Grundutbildad aerobicsinstruktör 2002, relativt nyutbildad som BodyPump-instruktör.
Instruerar även freestylepass.

Marina, knappt 30 år, studerande på högskolenivå. Tidigare aktiv med olika bollsporter.
Instruktörsutbildad på grundnivå 1997, därefter en rad påbyggnadsutbildningar bl.a.
BodyPump, BodyCombat och BodyAttack. Instruerar just nu de två förstnämnda samt
freestylepass.

Stina, knappt 30 år, friskvårdsutbildning på folkhögskola. Fotbollsspelare i ungdomsåren.
Flertalet aerobicsutbildningar på grund- och påbyggnadsnivå. Instruktör sedan 1994,
instruerar BodyPump sedan 1997. Instruerar dessutom freestylepass.

Ulla, knappt 40 år, högskoleutbildning. Mycket tävlingsidrottande i ungdomsåren, bl.a.
friidrott. Instruktör sedan 1995, utbildad på grundnivå. BodyPump-instruktör sedan 1997,
instruerar även freestylepass.

                                                  
10 Med freestylepass menas ett pass där instruktören helt själv bestämmer innehållet, exempelvis vanlig step-up
och motionsgymnastik.
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Instruktörerna om kunskap
Här påminns läsaren om ursprunget till frågeområdet, det moderna samhällets
rationalitetsivran och tilltro till vetenskap/kunskap som förbättrande princip. Den
övergripande frågeställningen var vilken kunskap är enligt instruktörerna central – för dem
som instruktörer, i programmen och för deltagarna? I kort sammanfattning svarar
instruktörerna:

• Central instruktörskompetens är att få deltagarna att genomföra säker, effektiv och
framförallt rolig träning.

• Programmen är framtagna i ett kompetensperspektiv – utvecklade av experter och
noggrant testade. Trots detta uttrycks viss skepsis till passens innehåll och
utformning. Tilltron till den svenska stabens kompetens är hög, den är generellt
sett något lägre för det Nya Zeeländska teamen som skapar programmen. Den
förkunskap som förkoreograferingen erbjuder antas vara central för deltagarens val
av förkoreograferade program.

• Central deltagarkompetens är att vara kunskapssökande t.ex. lyssna och titta och
använda instruktörens tips så att träningen blir effektiv och säker.

Instruktörskunskap
Instruktörerna beskriver hur de arbetar med olika pedagogiska verktyg för att få deltagarna att
göra rätt och samtidigt ha kul. Exempelvis pratar instruktörerna om att vara både verbala och
visuella dvs. kunna använda både rösten och den egna kroppen för att leda deltagaren genom
passet. Instruktörerna orienterar sina svar kring två teman, fysiologi/resultat och den positiva
träningsupplevelsen. Tekniken i utförandet (både ledarens och deltagarens) är central för
säkerheten och för effekt av träningen.

Förmedla tekniken framförallt, och så peppa dom till att orka. Men framförallt tekniken så den inte
brister. Ibland blir man frustrerad och tänka att ”lyssnar dom inte på vad jag säger” för dom gör fel och
gör rörelser som är mer skadliga [paus] Så man får försöka att lägga det på rätt nivå men man vill så
mycket när man står där framme[paus]Erika (kommenterar BodyPump)

Men huvudsakliga syftet är ju att framföra programmet och få dom att göra det och lära dom att göra
övningarna på ett bra sätt. Att dom, förhoppningsvis kan dom ha kul också, att dom känner att ”det här
var kul, det kan jag göra igen”. Stina

Det är att förmedla koreografin på ett tydligt och bra sätt. Att få deltagarna att se, höra, känna på ett sätt
som gör att dom känner samma sak, alltså att dom gör rätt. Att när jag gör ett utfall eller vad det kan vara,
så ska mina instruktioner vara på ett visuellt och verbalt plan nå fram så de gör i så stor utsträckning som
möjligt rätt. Annars mister ju övningarna sin funktion, dom får inte den träningseffekt som det är tänkt att
ge och dom kan skada sig. Sen vill jag ju, det är som två sidor av samma mynt, jag vill att dom ska tycka
att det är roligt, att dom ska känna att wow, det här är kul och att jag ska ha roligt och vara närvarande.
Det är inte viktigast men det är verkligen två sidor av samma mynt, en god träningsupplevelse både ur det
syfte somt träningen har men också att dom känner att dom har kul. Annika
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En stor del av instruktörens pedagogiska kraft läggs på att skapa en upplevelse, det gäller att
göra nåt mer än bara ”säga åt deltagarna vad dom ska göra”. Upplevelsen är det som flera av
instruktörerna tror får deltagarna att komma tillbaka. Instruktörens förmåga att sätta en
personlig prägel på sitt ledarskap blir därmed ett viktigt inslag i det förkoreograferade passet.

Om man tar BodyPump så kan man säga att man tar paketet BodyPump, sedan gäller det att leverera det.
(…) Jag vill att musiken ska komma fram till exempel, så det gäller att tolka musiken och göra det på sitt
eget sätt, inte ta efter det någon annan gör. Och jag tror att folk vill ha en upplevelse för att det är en hög
motivator, man behöver det för att träna eller i alla fall för att återkomma. Man behöver den här pushen,
annars kan man lika gärna springa eller gå i gymet men man behöver nåt mer. Så musiken är ett sätt och
sen att våga tro på att man gör det bra och leva ut det, inte hålla tillbaka för att man undrar vad man ska
tro [ohörbart] utan våga göra det fullt ut, prova [paus] Cecilia

Bekvämligheten i att få ett färdigt innehåll går som en röd tråd genom intervjuerna. I olika
sammanhang har instruktörerna nämnt att det färdiga innehållet ger tid och kraft till att ”jobba
med annat” under passet. Framförallt är det instruktörens löpande arbete som underlättas. I
stället för att lägga tid på att konstruera ett innehåll tar instruktören det färdiga innehållet och
lägger tid på att hitta pedagogiska verktyg (t.ex. verbala formuleringar) för att kommunicera
det till deltagarna. Förkoreograferingen i sig ses som ett verktyg för att kunna arbeta med
personligheten, att leverera paketet.

Jag tycker det är ganska bekvämt, jag tycker inte jag behöver lägga ner jättemycket tid på att förbereda
mig för ett BodyPump-pass. Om jag jämför med ett vanligt aerobicpass där tycker jag att jag måste
fokusera mer på koreografin och man tänker alltid igenom koreografin innan man kör. Men med pump
kan man lägga det åt sidan och lägga krut på annat som att framföra budskapet på olika sätt. Olika sätt att
säga det på så det inte blir likadant. Men ändå verkar det ju som att det där att det är likadant är bra på nåt
vis (skratt). Stina

Det är så bekvämt också, man får alltid färdigt [paus] Det behöver inte blir så stressigt. Ja, man kan jobba
med sin instruktörsroll och så i stället. Det blir lite mindre att tänka på när alla övningar och musiken är
färdig och så. Erika

Överlag anser instruktörerna att den programspecifika utbildningen (ca tre dagar) är tillräcklig
för att kunna leda programmet. Men samtliga betonar också att ytterligare utbildning i
anatomi och fysiologi är nödvändigt för att bli en bra instruktör, t.ex. för att kunna svara på
deltagarnas frågor. Instruktören ska veta sin kunskapsmässiga begränsning och t.ex. inte svara
på sånt man inte vet. En instruktör menar att de korta utbildningarna bidrar till en
instruktörskår som är mindre benägen att ifrågasätta programmen. En annan menar att
utbildning förvisso är bra men att det finns instruktörer med väldigt mycket utbildning som
ändå inte är bra – utbildning är ingen garanti för framgång. En generell svårighet är att
separera de programspecifika utbildningarna och vad de bidragit med för den enskilda
instruktören. Detta kan bero på att samtliga intervjuade har annan instruktörsutbildning utöver
den programspecifika.

Det är bra utbildningar dom har, absolut och jag lärde mig mycket på dom här utbildningarna som jag har
nytta av i mina andra träningsformer. Å andra sidan så har jag haft mycket nytta av mina andra
utbildningar när jag instruerat LesMills-program så att jag tror absolut att du kan bli en jätteduktig
instruktör fast du går bara LesMills-utbildning fast det tar kanske längre tid. (…) Så dom är bra
utbildningar det tycker jag. (…) Jag tycker det är viktigt att instruktörerna kan mycket om att anpassa
träning och svara på frågor. Då tror jag folk hittar sin grej. Jag tror ofta det blir fel att dom provar något
och känner att ”nej det här var inte min grej”. Marina
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Programmens kunskapsorientering
Instruktörerna fick beskriva hur de ser på innehåll och kvalitet i de förkoreograferade
programmen och om de själva skulle beskriva programmen som ”vetenskapliga” (och i så fall
varför/varför inte). Alla utom en tolkar ”vetenskapligt” i ett fysiologiskt/medicinskt
perspektiv (vilket också kan bero på att ordet ”vetenskapligt” användes i frågan). En
instruktör kommenterar att innehållet ibland är för avancerat för deltagarna, t.ex. att det går
för fort. Här uppstår då ett dilemma – hon förstår att hastigheten i rörelserna är ett problem för
deltagarna men förkoreograferingen ger inte utrymme att ändra detta. Detta problem
kommenterar hon främst i ett fysiologiskt perspektiv – deltagarna riskerar att skada sig när de
stressar igenom en övning. Man kan ana en viss frustration hos instruktörerna – å ena sidan
tycker de att det är bra träning i de förkoreograferade programmen, å andra sidan kan en hel
del förbättras. Mest frustration verkar BodyPump innebära. Programmet marknadsförs av
instruktörerna själva som styrketräning/uthållighetsstyrketräning men de ifrågasätter själva
om det verkligen blir styrketräning och om man inte med t.ex. färre repetitioner (antal
upprepningar av en övning) skulle få en bättre styrkeutveckling.

Jag har fått tusen frågor om BodyPump där folk menar att sådär kan man inte göra, det där är inte riktig
träning och då kan jag hålla med. Jag är inte expert på styrketräning, men jag vet att man kan diskutera
vissa övningar, jag vet att man kan diskutera om det är bra att köra biceps i fem minuter, det kanske inte
är bra. Så allt är inte bra, det tycker inte jag heller. (…) Du kanske inte får ut maximalt lika mycket som
om du gått i gymet men jag tycker inte det är fel för du kanske får folk att träna och upptäcka att
styrketräning är kul. Och alla former av gruppträning har ju några brister men man har fått anpassa det så
det passar många och får man folk att träna så är det en jättestor fördel. Cecilia

En följdfråga var om man hade förtroende för programmen och personerna bakom
programmen. Programmakarna skulle kunna göra ett bättre jobb enligt samtliga men på det
hela taget är man nöjd med innehållet i passen. Att företaget engagerar medicinsk kompetens
och testar passen på olika sätt lyftes av flera instruktörer men ur olika perspektiv. Två menade
att det kan ses som en garanti för kvalitet medan en menade att detta delvis kunde ses som ett
”marknadsföringstrick” för att övertyga instruktörerna om passens förträfflighet. Företagets
svenska ansvariga framhölls av samtliga som viktiga för kvalitetsutvecklingen.

Det är ett stort team bakom varje program med läkare och sjukgymnaster som kollar så att alla rörelser är
bra och inte skadliga. Men sedan känns det också lite som att [paus] det är klart att dom vill tjäna pengar
på sitt koncept. Men fortfarande att, det är ju inte skadliga program [paus] Erika

Och jag har ju tränat mycket styrketräning och så och jag tycker väl inte att allt i BodyPump är en bästa
träningen. Men överlag har jag förtroende. Och man satsar mycket på forskning och det mesta är bra.
Men det finns saker som jag kan känna att hade jag gjort det där så hade jag gjort på ett annat sätt. Marina

Allting går ju att utveckla och det har ju ändrats man har ändrat på riktlinjer och positioner. Och i grund
och botten har jag förtroende. Men ibland kan jag känna att vissa låtar, att det går så fort att man inte
hinner genomföra övningarna så det tar [paus] Och ibland så tar man samma serie med övningar men
byter bara ut låten från ett program till ett annat. Och då tycker väl jag att variationen inte blir så stor. (…)
Och så har vi ju koll här i Sverige, det är inte allt som kommer från LesMills som når våra svenska
kunder, jag har stort förtroende för företaget här i Sverige. Stina

Det framhålls ju att programmen är testade av sjukgymnaster och så vidare, men jag vet inte, vill man
tjäna pengar måste man förstås ha en produkt som inte skadar det stora flertalet men med många som
kommer nya till träningen fylls det ju på. (…) Och om det är pedagogiskt vetenskapligt, tycker jag nog
inte. LesMills har begränsat det vetenskapliga till det fysiologiska tycker jag i alla fall. Ulla

Eget program kan vara bättre – men varumärket centralt
Instruktörerna fick frågan om det skulle vara möjligt att göra ett eget program. Samtliga
menar att man, med rätt kompetens, kan göra ett lika bra eller bättre program själv men att det
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skulle kosta tid och pengar. Värdet av varumärket förefaller vara centralt - här återfinns
liknande resonemang om igenkänningen som när det gäller deltagarens upplevelse
av - ökande - kompetens genom upprepning. En instruktör uppger att hon varit med om att
göra ett eget liknande program skivstångsprogrammet men att anläggningen valde att byta till
just ett starkare varumärke. Det finns också problem med att göra ett eget program om man
inte kan enas om vad det ska innehålla – köper man färdigt så ”blir det mindre tjafs” som en
instruktör uttrycker det.  Två av instruktörerna som också har haft ansvarigfunktioner
framhåller att konceptet ger många tidsbesparingar, bl.a. får man marknadsföringsmaterial i
form av affischer vid varje nytt program (kvartalsvis). Sådant skulle man få göra själv om
man gjorde egna program.

Just nu är det väldigt slagkraftigt med LesMills-pass. Folk kommer från andra anläggningar och har tränat
det och vet vad dom får och det lockar mer kunder helt enkelt. (…) Det man kan vinna [på egna
förkoreograferade program] är att man får göra passet precis så det passar en själv med övningar och
musik och så. Det man förlorar, när vi får hit LesMills-pass då har dom redan provat ut dom flera, flera
gånger och kört i flera månader innan dom släpper koreografin. Och gör man själv så blir det ju kanske en
inkörningsperiod, du behöver prova dig fram. Så man vinner mycket tid på att köpa färdigt.
Så man skulle kunna säga att dom är inte helt optimala men kostnadseffektiva?
Ja, så kan man säga. Och dom är ju riktigt bra faktiskt, det är bra kvalitet, dom är proffsigt gjorda. Även
om jag gör ett pass själv så kommer det att finnas tveksamheter, man hittar alltid saker man kan göra
bättre, det tror jag. Marina

Man får det serverat på silverfat, allt är fixat. Som ansvarigperson så är det enkelt. Och det står ofta i
tidningar om LesMills och deras träningsformer så det är bra reklam. Stina

Deltagarkunskap – att vilja lära sig
Att som deltagare aktivt lyssna och titta och försöka lära sig uppskattar instruktörerna. Här
anas ett fysiologiskt fokus – om man inte tittar, lyssna och lär riskerar man att göra fel och då
kan resultaten utebli och/eller skador uppstå. Flera instruktörer menar att deltagarna är
duktiga på att ta till sig information under träningen. Det är också positivt när deltagarna
verkligen anstränger sig lite extra fysiskt.

Dom får gärna svara när man frågar (skratt). Fast egentligen behöver dom inte göra någonting, dom är där
för att träna, dom är inte där för att skrika och svara på alla frågor. (…) Så att det finns inga krav på dom
än att kanske lyssna på [paus] Eller att försöka följa tips och så, ta till sig. Erika

Jag uppskattar att man som deltagare tänker på att dom instruktioner som man har hört flera gånger, dom
kan vara viktiga för andra deltagare som inte är lika erfarna. Att faktiskt få höra klart och tydligt. Och jag
brukar försöka instruera att även de som hört det här hundra gånger ska ta till sig lite. Och det är ju
normalt sett inga problem, dom är ”där”. Men skulle man ha en önskedröm och det vet jag att många med
mig har, att det skulle vara lite mera ”tjo och tjim”. Annika

Ibland kanske dom skulle kunna ge lite mer, särskilt tjejer kan jag tycka. Ibland blir dom lite försiktiga
och så. (… ) Men jag brukar försöka peppa dom att lägga på nåt kilo extra och säga at man faktiskt får
vila om man känner att det blev lite för mycket. För det är ju å andra sidan enda sättet att bli starkare.
Stina (kommenterar BodyPump)

Tre av instruktörerna nämner att deltagarna saknar basal kunskap om anatomi och fysiologi
och att en del i att vara instruktör handlar om att förmedla sådan kunskap.

Jag upplever att det finns en stor okunskap. Och man får också frågor om fettförbränning, om man
kommer att lägga på sig vikt nu när man tränar BodyPump och jag vet att kollegor har fått liknande
frågor. Annika
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När instruktörerna pratar om de förkreograferade programmens framgång – att de har många
deltagare – nämns betydelsen av att förkoreografering skapar en sorts förkunskap.
Förkoreograferingen ger enligt instruktörerna deltagaren en upplevelse av egen kompetens
och utveckling.

Det  är ju ett begrepp, alla vet vad dom ska plocka fram, dom vet hur det går till. Och det är ju ganska
bekvämt att man vet. Stina

Jag tror att det framförallt handlar om det här med tiden, då vet dom att dom får ett effektivt pass när dom
går och tränar. Man vill inte vara osäker på att det inte passar en själv, man vet vad man får. Marina

Deltagarna vet vad som kommer att komma, dom kan förbereda sig på det. Går man på något som inte är
förkoreograferat så är det mera upp till instruktören vad man får (…) Men med BodyPump och andra
förkoreograferade pass så vet man exakt vad som kommer att komma. Erika

Instruktörerna om kropp
Litteraturgenomgången visar att kroppen i det moderna samhället, förenklat, är en symbol för
vem jag är. Den är också föremål för de rationella förbättringsprinciper som genomsyrar
moderniteten. Den fysiska hälsan möjliggör för individen att, verkligt eller inbillat, tillvarata
den görbarhet som moderniteten erbjuder. Dagens statliga diskurs kring hälsa fokuserar på
individens egna ansvar för sin hälsa. Träning betraktas av många instanser, bl.a. staten, som
hälsofrämjande. Syftets frågeställning var vilken bild av kropp respektive hälsa har
instruktörerna själva? Vilken bild av kropp och hälsa är enligt instruktörerna central för
programmen och hos deltagarna?  Här redovisas först utsagor om ”kropp”, därefter ”hälsa”.
Läsaren bör notera att instruktörerna erhöll fler konkreta frågor om kropp än om hälsa i
relation till de förkoreograferade programmen (se frågemallen i bilaga). Därför är det senare
området är svårare att sammanfatta i ett programperspektiv.  Instruktörernas svar i korthet är
ungefär:

• Kroppens utseende/formande ska inte stå i fokus för träningen. Det är positivt att
som instruktör ha en kropp som avviker från träningsidealet för att visa att ”vem
som helst” kan delta. Det är också positivt att ha en kropp som avviker från det
träningsformen kan sägas representera t.ex. vara nätt när man instruerar
styrketräning.

• Programmens marknadsförings- och utbildningsmaterial fokuserar för mycket på
kroppen/formandet av kroppen. Detta är vanligare utomlands än i Sverige.

• Deltagarna bör träna för att det är roligt men flera instruktörer har mött deltagare
som tränar för kroppsformning vilket är ”ok” men inte bra. Om någon vill ändra
sin kropp med hjälp av träning så är detta mer hälsosamt än kirurgi, extrem
kosthållning och liknande.

• Instruktörernas egna hälsa skapas av helheten i livet där framförallt tiden spelar en
viktig roll. Som instruktör möjliggör man hälsa för deltagarna genom att erbjuda
rolig träning som de då fortsätter att delta i men man ska inte som instruktör vara
hälsopolis.

• Det är utifrån utsagorna svårt att sammanfatta på viket sätt programmen i sig
bidrar till hälsa för deltagaren men instruktörerna anser att träning generellt kan
anses förbättra kroppens ”insida” som blodfetter och syreupptag.
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Instruktörskroppen  – funktionell och pedagogisk
Den funktionella, presterande instruktörskroppen är viktig -  att kunna utföra passinnehållet på
ett bra sätt själv. Detta är viktigt då instruktörens rörelsemönster är en förebild för deltagarna.
Här är också instruktörerna relativt nöjda med sina kroppar, de tycker sig vara tillräckligt
goda rörelseförebilder. Två av instruktörerna uppger att de skulle vilja ha mer muskler och
mindre kroppsfett men att de ändå är ganska nöjda med sitt utseende. En tycker att den egna –
och även andra instruktörers - kropp är helt irrelevant för instruktörsyrket bara man är bra på
att förmedla träningsglädje. Indirekt är alla inne på att instruktörens kropp är någon form av
förebild men inte på det sätt som företaget använder den i marknadsföring. Den för smala
eller för muskulösa kroppen kan sända ”fel” signaler till deltagarna.

Men det gäller väl mycket hur man själv framstår, att man inte betonar det här med kropp och utseende,
det ska vara okej att komma i en t-shirt, man behöver inte det senaste kläderna och så. Att man är sig själv
när man går dit. Jag tror det är viktig i hela träningsbranschen att man inte tonar fram det här med
utseendet.
Hur gör man det [paus] Hur förmedlar man det?
Jag tror mycket handlar om hur man framställer sig själv därframme, att man kan ta ett steg tillbaka och
visa att nu är det ni som ska köra utan det spelar ingen roll hur jag ser ut i håret och ibland kan man
komma dit, hel och ren förstås men man behöver inte ha det senaste på sig. (…) Mycket handlar om att
vara mänsklig, att vara naturlig, då släpper den där fixeringen, då är inte det så viktigt. Marina

Jag har nog ibland funderat på man skulle kanske kunna se lite muskligare ut, den tanken har ju slagit
mig. Jag har ju inga problem att köra passet och är inte jättestark eller jättesvag. (…) Det är svårt att prata
om sin egen kropp, man är väl aldrig riktigt nöjd [paus] Mindre fläsk runt midjan (skratt) nej men jag tror
inte att jag skulle bli lyckligare för det om jag hade mindre hull här [paus] Jag vet inte, det var en svår
fråga. Stina

Men om det så att säga går ut över aktiviteten, om du har en ledare som, om jag t.ex. ska hålla ett
BodyStep-pass, då känner jag att min vikt blir ett problem för det går så snabbt. Och det känner jag att det
har varit svårt att behålla, det explosiva steget. Så jag är glad att jag inte kör det just nu. Och skulle jag ta
upp det igen och licensiera mig så vill jag gå ner [i vikt]. Däremot kan jag tycka att det är bra med smala
ledare för BodyPump för att visa att man inte blir jättestor av att träna det. Många vill ju inte få stora
muskler. Annika

Programkroppen – för exponerad
Instruktörerna fick prata om passets innehåll och vad passet ska bidra med. Genomgående
uttrycker sig instruktörerna i fysiologiska termer och de använder ofta begrepp eller
formuleringar som påminner om de som företaget själva använder när de marknadsför
träningen. Nästan alla uttrycker att de försöker kommunicera passets effekter till deltagarna på
ett nyanserat sätt.

Alltså jag ser det [BodyPump] som ett roligt sätt att träna styrketräning på men att jag försöker också tala
om att man kan inte förvänta sig samma effekt som gymträning för det är inte samma sorts träning, men
det är uthållighetsstyrketräning. Men det är till musik, lite hög, tuff musik och man får känna sig lite
stark, lite starke Adolf tillsamman i grupp. Annika

Deras [Les Mills] slogan är ju att det [BodyPump] är världens snabbaste sätt att komma i form. Erika

En instruktör kommenterar det yogainspirerade passet. Hon nämner möjligheten att ”landa”
men pratar också om fysiologiska aspekter:

Det är en relativt allsidig träning. Du får ju saker som du inte får på andra pass till exempel det här att
landa. Du får styrka som är bra, balans, och sträcka ut de stora muskelgrupperna. Och du får bra musik
och bra övningar. Cecilia
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Alla instruktörer har reagerat på hur företaget marknadsför sig och den tydliga kopplingen till
just kroppsformning– bland annat har man reagerat på pratet om kalorier, som uppenbarligen
känns mycket främmande, i anslutning till utbildningar. Fem instruktörer har noterat tydliga
skillnader mellan olika länders sätt att betona kroppens utseende i anslutning till träningen.

Jag var i Portugal på stort konvent för några år sedan och jag måste nästan illa. Vi är inte ens i närheten
här i Sverige alltså, det var stora banderoller överallt med ”burn fat” och build your body” och sånt, det
var bara kroppsfixerat. Och jag kända bara nej tack. Och jag vet att även LesMills här i Sverige tycker det
är positivt om man har en muskulös kropp om man ska leda BodyPump. Jag har hört en kille som fick
höra på utbildningen till pumpinstruktör att ”gud va bra med en kille som har muskler, äntligen!”
Av kursledaren?
Ja. Och jag tycker inte det. Jag tycker inte att instruktören ska vara den perfekta kroppen. Jag tycker
instruktören ska vara som vem som helst, som kan förmedla träningen på ett roligt sätt, en rolig bra
träning men man behöver inte vara supermänniskan. Jag tar totalt avstånd från det. Cecilia

Ja, det är en relevant fråga, jag var ju på en så kallad ”Super Sunday”11, det var en stor tillställning som
riktade sig till hela Norden, det var ju ledare från Sverige och andra länder. (…) Och man märkte ju nu på
den här Super Sunday när det var utländska ledare från bland annat Nya Zeeland och dom pratar ju
mycket om det här med ”burning calories” va. Det är ju en av deras återkommande slogans som de pratar
om och skriker ut till deltagarna under tiden de har pass. (…) I Sverige är det väldigt nedtonat skulle jag
vilja påstå. Det har man som klippt av. Däremot LesMills som organisation och så, dom framhäver ju det
definitivt, det gör dom alltså. Men då är det som med mycket annat att man märker att det färgas av vilket
land det är. Här i Sverige har vi ju ständigt en diskussion om de här frågorna, man är väldigt medveten.
Annika

Sedan har ju LesMills sina marknadsföringsannonser, vi har inte så mycket sånt i Sverige. Jag har varit
utomlands och där är det mera ”tone your muscles with bodycombat” och så, och så är det ju inte här.
(…) Vi har diskuterat mycket vi som jobbar här också att vi marknadsför inte våra pass eller
träningsformer med ”gå på det här så får du bästa fettförbränningen” eller ”gå på det här så blir du
vältränad fort”. Det är både och för ibland kanske det finns dom som vill ha det och som behöver det och
dom kanske man tappar litegrann men dom flesta tränar ju inte därför och så… Så jag tror att det är bra att
ha mera sundhetsperspektiv på det faktiskt. Marina

Ja, alltså rent spontant när jag ser affischer och så, om man bara tar det, så handlar det mycket om kropp,
mycket sådära en snygg kropp är väldigt bra att ha. (…) För det är ju oftast en bild på en smal, vältränad
tjej, eller lite musklig kille, som är på affischen. (…) Och det ser man ju på dvd:n man får på kvartalen
också. Då är det också ganska små kläder på instruktörerna och så. Så ganska mycket kroppsfixerat tycker
jag det är. Stina

Jag har inte tänkt så mycket på det förrän på senare tid. Det har på nåt sätt varit naturligt för mig att ett
företag som säljer hälsa och nån sorts skönhet använder det i sin marknadsföring. Men om man ska se det
ur ett hälsoperspektiv, att träning ska vara föra att man ska må bättre så är ju deras koncept ganska
missriktade, de skapar bara en massa ångest eller förhoppningar som kanske inte infrias (…) Det är också
konstigt att man pratar så mycket om kalorier i samband med BodyPump, man borde prata om det som
styrketräning. Vill man bränna kalorier eller fett så finns bättre sätt anser jag [paus]
Vem pratar om kalorier?
Det förekommer i en del material vid kvartalsutbildningarna och på hemsidan, inte den svenska utan
företaget på Nya Zeeland. Och det skriks ju ut på deras pass, det ser man på dvd:n man får, instruktörerna
där pratar mycket om kalorier. Ulla

                                                  
11 En gemensam kvartalsutbildning för alla Nordens LesMills-instruktörer
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Deltagarens kropp
Samtliga intervjuade uttrycker på något sätt att kroppen på ett eller annat sätt står i fokus för
många deltagare. Det kan handla om kommentarer kring programmens innehåll – som att ett
”mer krävande” program får beröm av många deltagare.

Men jag tror att de flesta på vår anläggning tränar för att må bra. Sedan kommer det väl alltid finnas de
som tränar för att forma kroppen och så det kommer man nog inte ifrån men jag hoppas att det inte är så
många. Att dom tränar för att det är roligt och för att dom mår bra av det. Marina

Dom jag har pratat med alltså dom säger, dom tycker om program där dom får jobba fysiskt lite mer är
dom bästa programmen. Där det är fysiskt, där det inte är så mycket byten utan man håller lite längre,
dom passen upplever jag att dom tycker bäst om, det är oftast då man får kommentarer att det var ett bra
pass. Cecilia (kommenterar BodyBalance)

Det kan också handla om frågor från deltagarna som instruktörerna tolkar som en fråga om
hur man ska träna för att forma kroppen på önskat sätt.

Det vi har upplevt som inte är så positivt är att det är mycket tjejer som går för att de ska hålla sig smala.
Det märker man ju också på att de kommer fram med frågor som t.ex. om de ska köra utfall eller om de
då får för stora lårmuskler t.ex. (…) Men det är nog så att många ser det som ett sätt att hålla vikten eller
få vad som i dag anses vara en snygg kropp.  Annika (kommenterar BodyPump)

Samtliga instruktörer talar om kropp som nästan synonymt med ”vikt”. Träningens
kroppsförändrande funktion kommenteras nästan uteslutande ur ett kroppsfettsperspektiv.
Träning är ett bättre sätt än att svälta sig men alla hoppas och önskar att kroppens yttre
förändring inte ska vara den huvudsakliga orsaken att träna. Däremot är det ”ok” att träna för
att förändra insidan, t.ex. påverka blodfetter och konditionsnivå. Träning är mer legitimt än
plastikkirurgi, träning är ett naturligt sätt att påverka kroppens utseende och ger hälsovinster
som inte operationer kan ge, t.ex. styrka och kondition. Det är viktigt att man som instruktör
inte kommunicerar träning som kroppsförändrande utan som roligt i första hand.

Jag vill gärna förmedla att det är okey att träna på sin egen nivå och med egna mål, att man får ha en egen
agenda med sin träning oavsett om det är utseende eller att gå ner i vikt av hälsoskäl eller att bara ha kul
medan man håller på. Ulla

Om man använder träning för att förändra sitt utseende? Ja det är väl bättre än att sluta äta och så, då är
det bättre att forma om kroppen genom att träna och se det långsiktigt. Att hitta något man tycker är kul,
det är väl det bästa då… Men ändå måste man äta bra mat och inte titta så mycket på vågen. Erika

Men i vår värld blir det lätt att man fokuserar på att ”träna inte för mycket” och anorexi, bulimi och så.
Ibland kan man känna att man blir snedvriden. Visst är det så att det är bra att träna sen kanske inte alla
överviktiga mår dåligt, det kanske inte är det bästa att vara smal heller. Men visst kan ju viss övervikt om
det är alldeles för mycket vara bra att få bort och då kan träning vara bra. Så det är en svår fråga. Jag vill
inte gå ut med det att ”träna för att gå ner i vikt, träna för att bygga muskler” för det ger en så sned bild
just på anläggningen, det blir lite fanatism. Cecilia
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Instruktörerna om hälsa
Hälsa tycker samtliga är ett brett begrepp och svaren är relativt homogena. Det är helheten i
livet som skapar hälsa som kan beskrivas som ett tillstånd/en känsla av välbefinnande. Att få
vara frisk, äta rätt och motionera nämns bara kort av två instruktörer. Möjlighet att kunna
påverka sitt liv är central för samtliga. En instruktör menar att hennes hälsa blivit bättre med
ökande ålder som inneburit större möjlighet att påverka bl.a. vilka personer hon omger sig
med. Förhållandet till tiden är centralt – att kunna styra sin tid, att hinna med det man vill göra
och inte känna att livet fylls av ”måsten” är mycket viktigt.

Ja, en dag då jag känner att jag har inget planerat, tankarna behöver inte snurra runt utan jag kan vara där
jag är just nu, om jag äter så kan jag göra bara det jag behöver inte fundera på annat, det är hälsa för mig
just nu. Men det kan variera alltså, ett tag var hälsa att få jobba hur mycket som helst, jag vet inte hur
nyttigt det är men jag mådde verkligen bra av att få jobba jämt. En annan period var hälsa att få umgås
med kompisar jättemycket så det är inte samma hela livet. (…) Men skulle jag inte träna skulle jag nog
känna att jag ville för jag mår bättre när jag känner att jag har min kondition, jag har min hållning osv.
Jag mår bra då. Träning är också hälsa för mig. Men framförallt att hitta fritid, få balans i livet. Cecilia

Jag skulle inte använda begreppet hälsa på ett personligt plan utan då prata mera om att må bra. Och det
handlar om att få göra det man vill till största delen och att få göra det i så ostyckad tid som möjligt så
man hinner känna ett flow, att man är inne i uppgiften eller aktiviteten. Att bekymra sig och fundera på
konsekvenser innebär att jag inte lever i nuet och då är jag inte lika lycklig eller vad jag ska säga som om
jag lever här och nu. Ulla

Som följdfråga till ovanstående ”vad är hälsa för dig?” fick instruktörerna frågan om de skulle
betrakta sig själva -  i egenskap av instruktör – som ”hälsofrämjare”. Instruktörerna lägger nu
andra aspekter i begreppet hälsa än när de pratade om sin egen hälsa. Som instruktör ska man
främst bidra som kompetensperson inom träning och kost. Dessutom vill ingen av
instruktörerna ta på sig den kompetensrollen. Det finns flera orsaker till detta. Tiden för att
tala med deltagare om kost, träning och liknande saknas i anslutning till passen, dessutom vill
man inte framstå som ”hälsopolis”. Flera av instruktörerna påpekar att de själva inte är så
hälsosamma att de vill eller borde ”säga åt” deltagarna hur de ska leva. Hälsofrämjare är man
i stället som instruktör när man förmedlar rolig träning och på så sätt bidrar till hälsa för
deltagarna.

När jag började som instruktör så hade vi en kultur där man inte skulle prata om sprit eller rökning och så
och det där sitter djupt i mig, jag tycker inte man ska hålla på att tjafsa med folk om vad dom ska äta och
så. (…) Disciplin för mig skulle vara att träna i gymet men det gör jag ju inte för jag är en sådan vad ska
man säga, det finns ett finare ord men jag är nog en njutningsmänniska. Gärna choklad och vin och i så
stora mängder att jag kan nog inte säga att jag är någon hälsomänniska. Men jag står ju inte och säger åt
folk att dom ska äta choklad men jag säger inte heller att dom inte ska det. (…) Jag är nog mer inne på att
förmedla en motbild, jag pratar ju aldrig om fettförbränning till exempel eller säger att ”nu ska vi gå ner i
vikt allihopa” sådana ord tar jag inte i min mun. Så nja, det beror på vad man menar med hälsa. Annika

Jag hoppas att jag är det [hälsofrämjande, min anm.] att jag motiverar deltagarna att ha kul på
träningen [paus]
 I stället för att?
I stället för att påpeka att ”gör såhär så får du bättre kondition eller såhär så blir du bättre", för mig är det
prestation, det är inte hälsa. Även om man får det på köpet. A och O är att tycka det är roligt, jag går inte
dit för att jag måste, för måste kan aldrig vara hälsa. Och jag tror att träning för mig det har inte med
kroppen [paus] Träning är mer att det ska vara kul, det andra får du på köpet, det behöver man inte prata
så mycket om. Det kanske är en snedvriden tanke för träning är ju egentligen om att t.ex. få bättre
kondition. Cecilia
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Utan att se sig som hälsofrämjare (annat än som instruktörer för bra, rolig träning) ser sig fyra
av de sex intervjuade som hälsoförebilder då de representerar en motbild av det de betraktar
som den generella synen på hälsa i samhället. Att instruktören väger lite för mycket,
förespråkar att man ska träna för att det är roligt (och inte för att gå ner i vikt t.ex.) och har
distans till ideal osv. är sådant som instruktörerna menar är bra för deltagarna.

För det är en alltför utbredd bild i dagens samhälle av en syn på träning och hälsa som jag tycker är
snedvriden och jag kan känna att jag är lite av en motbild va. Till exempel det att jag väger kanske tio kilo
för mycket men det struntar jag i och jag predikar aldrig om fettförbränning eller att ”det här är bra
kaloriförbränning”. Att jag inte pratar om dom sakerna. Jag tror att jag förmedlar det jag tycker att man
ska med träning, att det först och främst ska vara kul. Och det brukar jag tjata ganska mycket om att det
ska vara kul. Att dom ska prova på olika saker [paus] Och det har ju faktiskt gjorts vetenskapliga studier,
om du tycker det är roligt så får du bättre träningseffekt. Så det brukar jag uppmana till, att prova och
hitta det man tycker är kul, sin grej. Annika

Ingen kommenterar sitt eget utseende t.ex. att man själv är ganska smal eller har en tydlig
”idealkropp” som ett möjligt positivt eller negativt budskap. När instruktörerna pratar om
möjliga negativa budskap framtonar i stället ett fysiologiskt/medicinskt perspektiv och det
kretsar främst kring träningsmängd och de dubbla budskap man som instruktör kan sända när
man har många pass eller instruerar när man är förkyld.

Ja, som runt jul när många vill vara lediga då händer det att man kör två pass på en dag. Så det är väl mest
det som inte skulle vara hälsofrämjande, att folk, deras uppfattning om instruktörerna blir negativ. Om
någon frågar mig hur mycket man ska köra så skulle jag säga två, tre pass i veckan men om dom då ser
mig [paus]. Så det får man tänka på. Erika
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ANALYS

Jag påminner läsaren om de fem textfälten i FHT: Statliga texter (hälsa är viktigt),
akademiska texter (förbättrande träningsvetenskap), populärtexter (gör-såhär), verktygstexter
(träningsprogram mm.) och exponering (av den hälsosamma kroppen). Jag vill också påminna
läsaren om att förhållandet mellan texterna enligt Pronger inte är hierarkiskt.  Inledningsvis
ges en övergripande bild av analysen, därefter följer en mer omfattande analys av områdena
kunskapssyn, kropp och hälsa. Avslutningsvis försöker jag beskriva hur man kan förstå
resultaten i termer av globalisering och glokalitet.

Spår av fem texter
Jag uppfattar att alla fem av Prongers textområden i FHT finns representerade i
instruktörernas utsagor om än i olika utsträckning. Den statliga texten om vikten av hälsa har
instruktörerna uppfattat men tar delvis (verbalt) avstånd ifrån. Den akademiska texten med
betoning på fysiologiska kunskaper genomsyrar deras analyser och kritik av programmen
vilket kan tolkas som att kunskap av detta slag är viktigt och bra. Verktygs- och
populärtexterna verkar tydligt inom programmen: deltagare, instruktörer och anläggning får
tydliga, färdiga ”anvisningar” vilket i intervjuerna tonar fram som en positiv förutsättning för
instruktörsarbetet även om det finns vissa problem, problem som kunskap - hos instruktören,
deltagaren eller programmakarna - till viss del kan lösa. Texten med den exponerade kroppen
återkommer både i ett instruktörsperspektiv – att exponera avvikelse från idealet – och i ett
marknadsföringsperspektiv där programmens marknadsföring, framförallt utomlands,
kritiseras. Jag har uppfattat att de olika textfälten enligt utsagorna befinner sig på lite olika
avstånd i instruktörernas praktik där exponeringen av kroppen är det textfält som verkar mest
ifrågasatt.

Det relativa förhållandet mellan instruktörernas utsagor och FHT:s ingående textfält
illustreras i figur 5. Figuren ska förstås som ett försök att visuellt beskriva vilka texter som
ligger nära eller mindre nära instruktören. Annorlunda uttryckt: vissa textfält förefaller vara
bekvämare för instruktörerna att acceptera och implementera i sin praktik. Man kan diskutera
om den statliga texten ska placeras närmare instruktörerna. Den statliga föreställningen om
hälsa som viktig är kanske relativt samstämmig med instruktörernas men när de beskriver sin
verksamhet – vad de inom ramen för yrket/programmet gör och vill göra – så tar de samtidigt
starkt avstånd från att ”hålla efter” deltagarnas fysiska hälsa.

Figur 5. FHT:s textfält och instruktörernas (I) relativa förhållande till dessa.
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Texterna i FHT ifrågasätts av instruktörerna på en rad områden. Att man ska träna för att det
är roligt och påverka den inre kroppen, inte den yttre, är en genomgående röd tråd. Jämför
man med de resultatorienterade, ”förbättrande” resonemangen kopplade till vetenskapstemat
finns alltså en viss motvikt även om den inte enligt min mening är lika framträdande.
Instruktörernas syn på den egna hälsan indikerar att hälsa är en helhet som skulle vara svår att
mäta och förbättra med det synsätt FHT erbjuder. Men i den specifika instruktörsrollen med
förkoreograferade program blir instruktörerna användare av ett teknologiskt tänkande där
hälsofrämjande insatser är sådana som framförallt påverkar mätbara, fysiologiska aspekter av
människans kropp genom verktyget ”rolig träning”.

Tydligt är att områdena är tätt sammanflätade – det går inte att prata kropp utan att komma in
på hälsa, det går inte att prata marknadsföring utan att prata kropp och så vidare. Den rödaste
tråden i intervjuerna skulle jag ändå säga är synen på kunskap som nåt centralt, viktigt och bra
för utveckling och förmedling av träning.

Kunskapssyn
Den samlade bilden som tonar fram i intervjumaterialet är att instruktörernas arbete i många
avseenden präglas av en typisk modern vetenskaps- och kunskapssyn. Det finns ett ”objektivt
bästa sätt” att träna och instruera och det är den fysiologiska utvecklingen/förbättringen som
är utgångspunkten för detta. Fokus verkar vara det fysiologiska – vilket inte är
anmärkningsvärt i sig, det handlar om fysisk aktivitet. Men det finns en viss tvetydighet.
Förbättring av fysiken t.ex. ”att få resultat” antas vara viktigt för att deltagarna ska börja och
fortsätta med programmen. Instruktörens arbete förefaller också kretsa mycket kring att få
deltagarna att göra rätt – för att få just (fysiologiska) resultat. Å andra sidan betonar
instruktörerna genomgående upplevelsen som viktig. Denna motsägelse verkar emellertid
finnas på olika plan – målet med träningen kan vara att förändra/förbättra fysiologiska
aspekter men metoden, instruktörernas arbete, är upplevelsen. Den akademiska texten menar
jag är central för instruktörernas kunskapssyn. Kunskap om fysiologi/anatomi tonar fram som
en central del i att göra ett framgångsrikt träningskoncept. Instruktörerna är pålästa och ger
under intervjuerna intrycket av att ha djupa och breda kunskaper i framförallt fysiologi och
instruktionsmetodik. De ger intryck av att använda dessa kunskaper i sin yrkespraktik så långt
programmen och förutsättningarna på anläggningen gör det möjligt. De förefaller övertygade
om att kunskap för något gott med sig. Alla utom en har någon form av akademisk utbildning
vilket rimligen bör påverka synen på vad kunskap ”är”.

Det Pronger kallar populärtexter förekommer i stor utsträckning inom ”kunskapsbildningen”
runt dessa program. Grundutbildningsmaterialet jag tagit del av präglas av att lära sig delar
och sedan hur man ska sätta ihop dem. Det finns mallar/system för allt, således även
kunskapen ”hur man blir och är Les Mills-instruktör”. Instruktörerna kommenterar också i vis
utsträckning detta när de pratar om vad förkoreograferingen bidrar med. Enkelheten i att få
färdigt material – innehåll och tillhörande musik – tonar fram som kanske det mest positiva
med att instruera denna typ av program.  Man får ägna sig åt detaljer i instruerandet, fokus på
hur i stället för vad vilket skulle kunna tolkas i termer av populärtext. Pronger menar att
populärtexterna lånar legitimitet av akademiska texter vilket är en bild som tonar fram även i
denna studie men bilden är inte enhetlig. Å ena sidan framkommer flera argument för att
teamet av experter bakom programmen ger hög kvalitet dvs. hög (fysiologisk) effekt av
träningen och goda pedagogiska verktyg. Å andra sidan kritiserar instruktörerna programmen
(populärtexten eller verktygstexten) ur samma akademiska aspekt, nämligen att en hel del i
innehållet kan kritiseras i ett fysiologiskt och pedagogiskt perspektiv.
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Mycket lite kritik eller problematisering av förkoreograferingen som sådan framkommer i
utsagorna. Min tolkning är att instruktörerna är så nära den akademiska texten att de har svårt
att anta något annat perspektiv än detta när de reflekterar över programmen. Detta är förstås
inte konstigt på något sätt, särskilt inte utifrån Prongers synsätt att många texter samverkar
och skapar en rätt så homogen bild av vad träning är eller borde vara. När instruktörerna
beskriver sina uppgifter under passet så framtonar bilden av att göra träningen så ”enkel” som
möjligt för deltagarna. ”Gör såhär” återkommer alltså i en rad skepnader t.ex. i form av tips
till deltagarna. I den skrivna koreografin finns förslag på vad man kan säga och visa. När och
hur man säger och visar framgår också i detalj.

Utifrån pratet om kunskap är det svårt att finna några direkta spänningar mellan de tre fält
som instruktören möter i form av samhälle, träningsanläggning och deltagare (se figur 1, s 9).
Programmen är, enligt utsagorna, ett verktyg baserat på legitim kunskap om kropp och
träning. De många mallarna - för deltagare, anläggningar och instruktörer - erbjuder ett
kunskapsverktyg för marknadsföring, instruktörsutbildning och instruerandet i sig som kan
tänkas svara väl mot instruktörernas önskan om ett ”enkelt” arbete, anläggningens önskan om
att lätt kunna kommunicera med deltagare/potentiella kunder och hela paketet av
träningsanläggningar där många individer tränar svarar väl mot statens önskan om hälsa
genom fysisk aktivitet. Att kompetensen bakom de förkoreograferade programmen finns på
andra sidan jorden har således ingen betydelse, ingen glokalisering av kunskap eller det ur
kunskapen sprungna behöver ske via instruktörerna.

Kropp & hälsa
Texten Pronger beskriver som ”ett flitigt exponerande av den hälsosamma kroppen” ger
återklang på en rad områden i intervjumaterialet. Instruktörerna själva verkar i varierande
grad medvetna om sin kropp, dels i ett utförandeperspektiv, att kroppen ska kunna utföra vissa
saker, men också i ett utseendeperspektiv. De har starka åsikter om marknadsföringen av
programmen och menar t.ex. att just exponering av kroppar i sammanhanget är negativt. De
problematiserar inte sina egna kroppar som förebilder för deltagarna men tycker att en
(instruktörs-) kropp kan exponera en positiv ”motsats” till idealen. Exponering är alltså på
något sätt ändå viktig, ett sätt att illustrera att träning är roligt och gör att man mår bra.
Tidigare forskning om kroppsuppfattning och självbild indikerar att kroppen är viktigare för
självbilden för kvinnor än män (Cash et al. 2005; Humphreys & Paxton, 2004). Kanske hade
manliga instruktörer varit mindre orienterade kring vikten av att vara en ”motbild” till
rådande ideal än dessa kvinnliga instruktörer? Tiggemann (2004) menar att kvinnor generellt
är mer negativa till sin kropp än män och kanske är dessa kvinnliga instruktörer helt enkelt
extra uppmärksammade på detta då de i sin yrkesroll möter många unga kvinnor varav en del
ställer frågor direkt relaterade till att forma den kvinnliga idealkroppen. Det är möjligt att de
nyttjar den stärkande och frigörande effekt som träning kan ge (Markula, 1995) och väljer att
se sig själva som kroppsförebilder i termer av ”avvikande” från idealet.

Det tonar enligt min mening fram en viss motsättning mellan a) att få resultat och b) rolig
träning lett av en instruktör med avvikande kropp. Resultataspekten är starkt kopplad till den
akademiska texten och ligger helt i linje med det moderna perspektivet. Upplevelsen av rolig
träning och att visa ”att vem som helst kan träna detta” är om inte på kollisionskurs så
åtminstone komplicerad i relation till den akademiska texten och FHT som modern
konstruktion i allmänhet. Kanske kan man förstå avvikelseaspekten i termer av verktyg, något
instruktören kan använda för att nå ut med ett visst budskap relaterat till träningsformen.



38

Pronger (1998) menar att det krävs någon form av gränsöverskridande för att vi
överhuvudtaget ska bli medvetna om (sociokulturella) gränser. Det förefaller som om den
kroppsorienterade instruktionen (på DVD) och marknadsföringen (framförallt utomlands)
kliver över instruktörernas gräns och på så sätt skapar en medvetenhet om
programmen/verksamheten i relation till kroppen. Jag menar alltså, i likhet med Prongers
resonemang, att det inte är säkert att reflektionen över kroppen i reklamen skulle ske om inte
reklamen provocerat instruktörernas gränser på något sätt. Ser man programmen och
instruktörerna som verktygstexter indikerar intervjuerna att instruktörerna ogärna är verktyg
för att skapa en vacker kropp i första hand. De undviker medvetet prat som de tror att
deltagarna kan uppfatta som uppmaningar att forma kroppen. Det är svårt att utifrån ett
begränsat material bestående av ett utbildningshäfte och reklammaterial bilda sig en
uppfattning om vilken hälsosyn de förkoreograferade programmen – eller personerna bakom
dem – vill förmedla. Jag uppfattar att programmen uttrycker liknande uppfattningar om hälsa
som instruktörerna t.ex. att det är bra att träna och att man ska vara rädd om sin kropp.
Däremot framhäver programmen – genom reklam- och utbildningsmaterial - sina
kroppsförändrande funktioner i betydligt större utsträckning än instruktörerna är bekväma
med. Jag anar att instruktörerna tycker att företaget framför ”fel” uppfattning om den yttre
kroppens betydelse för hälsa. Likväl är instruktörerna verksamma med programmen – med
medvetna val och strategier i syfte att påverka dem i en riktning de tycker är bra.

Glokalisering en instruktörskompetens
De internationella erfarenheterna av företaget och programmen har inte imponerat på
instruktörerna. Återigen uppmärksammas ”gränser” i form av andra instruktörskulturer och
genomgående uttrycks en lättnad att det är på ett annat sätt i Sverige än i många andra länder.
Utifrån Maguires (2004) resonemang om globalisering som dels en genomgripande påverkan,
dels en anpassning till en lokal kultur kan man säga att det är instruktörerna som verkar
glokaliserande. De tar ett till synes ”kulturneutralt” program och förhåller sig till det utifrån
sina – svenska – värderingar om vad träning är och borde vara. I glokaliseringen ingår t.ex. att
omvandla en del verbala instruktioner till mer gångbara svenska varianter som känns
bekvämare för instruktörerna. Exempelvis pratar man inte om hur många kalorier som
förbränns under ett pass eller del av pass eller hur vissa övningar påverkar formen på vissa
kroppsdelar. Det förefaller rimligt att det även utvecklas olika kulturer på olika anläggningar
där t.ex. programmens kroppsformande funktion kan framhållas mer eller mindre av
instruktörerna. I denna studie är det dock ganska tydligt att instruktörerna kommenterar just
kroppsexponering och marknadsföring i någon form av internationellt perspektiv då de
refererar till sådant de förknippar med andra länder och uttrycker sig i termer av att det inte är
så ”i Sverige”. Enligt Maguire (2004) sker också en omvänd påverkan mellan det lokala och
globala. Exempelvis tar instruktörerna till sig (det globala) fenomenet förkoreograferad
träning och ser det som en naturlig del av instruktörsyrkets innehåll med flera fördelar. Även
om de kritiserar delar av produkten så är de i grunden positiva till den. Att den ska omges av
verktyg som reklam eller standardiserade utbildningar ifrågasätts inte, däremot hur reklamen
är utformad eller vad en utbildning innehåller. Glokaliseringen förefaller huvudsakligen ske
på ”kroppstemat” – det är här instruktörerna ifrågasätter och gör egna variationer/tolkningar
t.ex. ordval i instruktioner och syn på marknadsföring.

Modernitet VS postmodernitet
Då detta arbete tar sin utgångspunkt i moderniteten blir det naturligt att fråga sig vad som
kommer sedan. Det råder starkt delade meningar om vad begreppen modernitet och
postmodernitet ”är” eller innebär (Alvesson 2003; Giddens 1996). Modernitet skulle, enligt
Alvesson, genomsyras av upplysningens rationalitetsivran där kontroll och manipulering (t.ex.
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av naturen) är central och ”Det ’postmoderna’ samhället står alltså i kontrast till
modernitetens visshet, objektivitet och framstegsordning.” (Alvesson, 2003, s. 25) Det
postmoderna samhället skulle enligt Alvesson (2003) kunna beskrivas som beskriver
upplösning av äldre former av identitetsskapande, hyperverklighet, överkonsumtion,
fragmenterade och instabila identiteter. Tilltron till den rationella vetenskapen och experter
minskar. Några menar att vi redan påbörjat övergången in i postmodernitet medan andra
hävdar att de samhällsförändringar vi ser idag bara är varianter av moderniteten, en sorts
förlängning av denna som på sin höjd kan kallas senmodernitet (Alvesson, 2003; Giddens
1996).

Det finns förstås både för- och nackdelar med Prongers begreppsapparat FHT. Själva
modellen i sig är kritisk till mycket av den träning/motion som förekommer idag. Ett problem
med detta är att modellen inte tydliggör några alternativ – den bara kritiserar – vilket bl.a.
ställer frågan om den fysiska aktivitetens vara eller inte vara på sin spets. Kan man egentligen
vara fysiskt aktiv på något sätt utan att vara i händerna på den fysiska hälsans teknologi enligt
Pronger? Pronger (1998) menar att en postmodern träning, till skillnad från den modernt
orienterade, bygger på lust. Ett postmodernt träningsprogram bidrar enligt Pronger (1998) inte
till upprätthållandet av de sociokulturella föreställningarna om kön. Inte heller är de
normativa eller genomstrukturerade till sin karaktär. Ett postmodernt träningsprogram tar
hänsyn till människors olikheter och kräver inte att du har en viss fysik eller ”inställning” till
träningen för att kunna delta. Den fysiska hälsans teknologi har således ingen given plats i det
postmoderna samhället. I vilken utsträckning de förkoreograferade programmen eller
gruppträning i allmänhet kan leva upp till detta är omöjligt att spekulera i men ett resultat av
denna studie är att instruktörer omvandlar vissa till programmet hörande karaktärsitika utifrån
egna föreställningar om träningens syfte och metoder. Även om arbetet med att forma
kroppen har kvar sin status så kan sättet att göra det mycket väl ta nya vägar där det rationellt
medicinskt förbättrande får en nertonad betydelse.

Det som kanske talar emot förkoreograferade program är den skepsis till rationalitet och
förnuft som enligt Alvesson (2003) och Giddens (1996) präglar postmoderniteten.
Utgångspunkten i programmen är det rationella, strukturerade, vetenskapligt baserade sättet
att träna för att få vissa specifika resultat. Utifrån utsagorna i denna studie är det emellertid
uppenbart att instruktörerna lägger ner tid och kraft på att ”baka in” det förnuftiga och
rationella i någon form av upplevelse. I ljuset av detta kan vi kanske anta att de
förkoreograferade programmen stärker sin position i träningsbranschen om de erbjuder en
tillräckligt stark upplevelse - av identitetsskapande, mening och intensitet - men deras status
som ”verktyg av experter” minskar. Detta framgår också ganska tydligt i denna studie där det
mesta av instruktörernas kritik handlar om huruvida det verkligen är ”det bästa sättet” att
träna som representeras i programmen. För att spetsa till det skulle man kunna säga att
instruktörerna står mellan det moderna och postmoderna i de förkoreograferade programmen
ungefär på det sätt de glokaliserar programmen i kroppshänseende – instruktören kan vara
skillnaden mellan att programmen tilltalar eller inte tilltalar en ny generation tränande.

Avslutande reflektioner – det finns anledning att vara kritisk
Genom hela detta arbete antas ett kritiskt förhållningssätt men gruppträning kan naturligtvis
bidra med många positiva aspekter t.ex. bättre fysisk hälsa (Folkhälsoinstitutet, 2003;
Riksidrottsförbundet, 2001) och en upplevelse av avkoppling (Maguire & Mansfield, 1998;
Markula, 1995). De förkoreograferade programmen, oavsett om de produceras lokalt på en
träningsanläggning eller är en global handelsvara, kan bidra med hög kvalitet i träningen,
även om kvalitet kan vara svårt att definiera. Med standardisering kan även en mindre
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utbildad och/eller erfaren instruktör genomföra bra träning med sina deltagare vilket
möjliggör ett ökat antal instruktörer och därigenom möjlighet för fler att delta i träning. Den
mätbarhet som en standardisering kan ge deltagaren kan vara en morot för fortsatt aktivitet –
man kan tydligt uppleva en förbättring av teknik, fysisk förmåga osv. Problemet med
upprätthållandet av sociala föreställningar om exempelvis kön och klass som tidigare
forskning visat förekommer inom gruppträning kan knappast tillskrivas denna allena.
Naturligtvis återspeglar gruppträningen uppfattningar som redan finns på annat håll i
samhället och hos individerna, träningen är kanske snarare ett verktyg för att uppfylla dessa
föreställningar.

Det finns enligt min mening några särskilt viktiga anledningar att trots gruppträningens
många positiva effekter anta ett kritiskt förhållningssätt:

• Det råder enligt forskningsgenomgången i denna studie en sorts konsensus mellan
fitnessfältets aktörer (stat, anläggning, instruktör och deltagare) om vikten av
fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten, där förkoreograferade program ingår,
antas dessutom per automatik bidra till bättre hälsa medan samma
forskningsgenomgång visar att fitnesskontextens hälsoeffekter kan ifrågasättas –
kontexten bidrar bl.a. till att både kvinnor och män övervakar och förändrar sina
kroppar på ett sätt som knappast är hälsosamt i alla lägen.

• Träning inom ramen för fitnessbranschen ägnar avsevärda resurser till att
marknadsföra sin förträfflighet. Konsumtionskulturen och kroppskulturen är nära
förbundna (Ewen, 1988; Featherstone, 1982,1994; Johansson, 1997; Söderström,
1999). Branschen bedriver således en betydande påverkan av fältets intressenter.

• En av Prongers centrala poänger är att individen sällan möter mer än något enstaka
av FHT:s textfält åt gången och att detta bidrar till svårigheten att granska och
ifrågasätta (Pronger, 2002).

Allt detta indikerar enligt min mening att ett centralt forskningsområde är det som berör
träningens värden, forskning behövs för att utmana likhetstecknet mellan träning, hälsa och
skönhet. En diskussion om vad träning bidrar med och borde bidra med i ett individ- och
samhällsperspektiv behöver underlag att föras såväl i den aktuella praktiken som i ett
vetenskapligt sammanhang. Naturligtvis behöver instruktörer/ledare engagera sig i frågor om
träningens utformning, innehåll och syfte vilket förhoppningsvis detta arbete till viss del kan
bidra till. Tidigare forskning har i mycket liten utsträckning inriktat sig på instruktörernas
förhållningssätt till sin verksamhet och därmed inte heller erbjudit särskilt konkreta
utgångspunkter för att diskutera dessa frågor. Instruktörerna i denna studie har alla uttryckt att
någon form av diskussion kring träningens innehåll, utformning och instruktörens yrkesroll
pågår vid deras anläggningar vilket indikerar att någon form av intresse finns för att prata om
träningen på en mer generell nivå. Förkoreografering växer som fenomen i
gruppträningsbranschen men är dåligt undersökt, detta arbete visar att det finns specifika
problem – och möjligheter – med förkoreograferingen. Det blir enligt min mening tydligt att
det inte bara krävs en kompetens av den som skapar program till andra, det krävs även
kompetens av den som leder programmet att ”översätta” det någon annan skapat till sina egna
och sina deltagares sammanhang. Är programmet globalt kan vi använda begreppet
glokalisera för denna översättning men man kan också tänka sig att det ”lokaliseras” dvs.
anpassas inom en nationell kultur.
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Bilaga  INTERVJUGUIDE

Kunskap
Det är många som deltar i den här typen av träning – varför tror du att det är så populärt?
Vad består passet av ?
Vilka är dina/företagets argument för att man ska delta i den här träningsformen?
Vilka är dina (viktigaste) uppgifter under passet? (vad innehåller och hur ska du utöva ditt
instruktörsskap)
Hur ska man lösa dessa centrala uppgifter – finns det riktlinjer/regler för det? Vilka?
Vad är det (viktigaste) deltagaren ska göra under passet?
Vilka kunskaper/förmågor krävs av dig för att kunna instruera programmet?
Vad är det  man tränar i programmet? (fysiskt, mentalt, annat)
Anser du att programmet är ”vetenskapligt” (hur och varför)?
Vilka är det som gör programmet? (Förtroende för dessa?)
Hur mycket kan du påverka programmet (vad kan du påverka)?
Skulle du vilja påverka mer – hur och varför?
Skulle du kunna tänka dig att göra ett liknande program själv?
Skulle du instruera något liknande om konceptet inte fanns?
Finns det saker du gör/säger som du inte håller med om (vad, vilka)?
Hur viktigt tror du det är för deltagarna att de uppfattar programmet som vetenskapligt? Vad
är det du gör som visar dem att det är vetenskapligt?
Vad har du lärt på utbildningen i programmet? Vad har du lärt på kvartalen? Är det relevanta
saker man lär ut – varför?

Hälsa & kropp
Vad är hälsa för dig?
Vem är ansvarig för hälsan?
Är du hälsofrämjande som instruktör (varför/varför inte?)
På vilket sätt bidrar träningsformen till hälsa? (för dig, för deltagarna)
Är träning (motion) generellt sett hälsosamt?
Kan man uppnå hälsa på andra sätt – hur?
Vilka deltagare är vanligast på dina pass (vet man det, tror man att man vet)
Vad vill de som tränar detta (specifik träningsform) uppnå? (vet du det)
Brukar du prata om dessa effekter med deltagarna (när, hur pratar du)
Är det viktigt med en viss kropp som instruktör – varför, vilken kropp (brukar man diskutera
kroppen/utseende med varandra?)
Förändrar träningen kroppen? Hur? Bra/mindre bra?
Varför ska man träna?
Har din egen kropp förändrats av träning? Bra/dåligt??
Kan du tänka dig att förändra kroppen på annat sätt t ex kirurgi? (varför/varför inte?)
Vilka kläder ska man ha när man tränar? (skillnad instruktör/deltagare?)
Kan du se på deltagarnas kläder om de är vana/nybörjare?
Hur tycker du att en instruktör ska vara klädd?
Hur marknadsförs träningsformen? (var, när, redskap= bilder, hemsida osv)
Är det en bra eller dålig marknadsföring – varför?
Är du en del i marknadsföringen? (hur, vad tänker/känner du kring det?)


