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Sammanfattning: Vi vet att fysik aktivitet har positiv effekt på vår hälsa. Idag finns det ett 

yrkes grupp som har kunskap att kunna hjälpa oss individer att må bra genom motion. Denna 

yrkesgrupp, de personliga tränarna, ska bland annat vägleda, inspirera och motivera oss 

individer i vår träning och fysiska utveckling. Enligt våra intervjuade personliga tränare har 

det blivit mer tillåtet för oss ”vanliga” människor att ha en personlig tränare, det är inte bara 

för stjärnor längre. Den personliga tränaren ska fungera som en coach och vägledare till sin 

klient. Deras kunskap och uppläggning ska skapa en bra strategi som gör att klienten känner 

en utveckling i sin träning och finner motivation. Genom de personliga tränarnas pedagogik 

ska de skapa goda förutsättningar för klienten att ta emot den kunskap som förmedlas av dem. 

På så vis ska klienten på egen hand kunna fortsätta med sin träning utan assistans av en 

personlig tränare.  
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1. Introduktion  
 

1.a. Fysisk inaktivitet i det moderna samhället 
Stillasittande och fysiks inaktivitet har idag blivit allt vanligare. Nya uppfinningar som bilar, 

maskiner och robotar har bidragit till att vi människor idag både kan färdas och arbeta utan 

större fysisk ansträngning. De flesta arbetsuppgifter och transport sköts av olika robotar och 

fordon, vilket medverkar till både vardags- och arbetssysslor blir mindre fysiskt ansträngande. 

Arbetsuppgifterna är idag mer mentalt krävande än fysiska. Det skiljer sig mycket åt i 

jämförelse med människors tidigare levnadsvanor, Förr i tiden tvingandes individer till fysisk 

ansträngning och det var en självklar del av deras arbete och vardag. Människor fick själv 

skaffa mat, värma upp huset samt försörja familjen och transportera sig genom egen 

muskelkraft. Idag förlitar vi oss till olika fordom via transport och i stället för att aktivera oss 

med någon form av fysisk ansträngning efter arbetsdagen gör vi oss ofta hemmastadda i vår 

bekväma soffa framför tv (Faskunger, 2008).  

Vi lever i ett kommunikationssamhälle där teknologin spelar en avgörande roll och media kan 

förmedla olika typer av information till flera individer samtidigt. Internet är en av de arenor 

som bidar med mycket information. Här sker även olika former av e-handel där människor 

kan beställa och införskaffa varor som levereras vid individens dörr utan att denne behöver 

lämna sitt hem(Jansson, 2002). Den teknologiska utvecklingen har därmed inte enbart varit 

positivt för vår moderna livsstil, utan även bidragit med en hel del negativa levnadsvanor. 

Denna fysiska inaktivitet för med sig en rad olika folksjukdomar så som hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer. De flesta i dagens västerländska samhälle motionera alldeles för 

lite eller ingenting alls vilket har lett till övervikt och fetma har blivit idag så vanligt att de 

benämns som en epidemi. Genom att motivera individer till att fysiskt aktivera sig och 

motionera kan fetma, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomarna minskas(Faskunger, 2008).  

 

1.b. Hälsa och träning  

Idagens västerländska samhälle uppmärksammas kropp, hälsa, kost och träning. Det är inte 

bara socialstyrelse som uppmanar till sunt leverne, utan detta har utvecklas till att bli en 

kommersiell marknad som bombarder oss med information kring hälsa, nyttig kost, 

bantnings- och träningsmetoder. Sedan 1980-talet har gym och träningsanläggningar i Sverige 

och runt om i världen ökat markant(Johansson, 2006).  Under samma period men även under 

1990-talet började marknader som gymmode, hälsokost, kroppsvård som började omsätta 

stora summer per år( Söderström, 1999). Vissa arbetsplatser har investerat i egna gym och 
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träningsanläggningar för sina anställda. Fetma och ohälsa kostar mycket pengar och har 

utvecklats till att bli en lönsam marknad att ägna sig åt. En bidragande orsak är att vi blir allt 

mer medvetna om riskerna med för lite träning, rökning, dålig kost och alkoholkonsumtion. 

Precis som det idag finns psykologer och terapeuter som ägnar sig åt individers mentala och 

psykiska hälsa, så finns det yrkesgrupper och experter som ägnar sig åt individers kroppar på 

tränings- och gymanläggningar(Johansson, 2006).  

 

1.c. Fitness och bodybuilding 

1978 började Jane Fonda att träna tillsammans med dittills okänd Gilda Marx. Marx ägde en 

kedja med träningsstudior runt om i USA. Senare öppnade även Jane Fronda en träningsstudio 

dit kändisar kom för att träna.  1980 gav Fonda ut en bok om träning som kom att ha väldigt 

stor internationell påverkan. En som påverkades av Jane Fonda var svenskan Susanne 

Lanefelt som introducerade träningskonceptet i Sverige. Detta, som var början till 

fitnessindustrin och som idag är ett utbrett koncept i hela världen, tog fart på riktigt 1995 då 

en första fitnesstidningen gavs ut under påverkan den rådande bodybuildingskulturen. 

Bodybuilding handlar om att skultera kroppen till önskat resultat genom att bygga så stora 

muskler som möjligt och reducera så mycket av kroppsfettet som möjligt med hjälp av 

styrketräning och fettförbränning. Bodybuilding kom till Sverige redan på 70-talet har haft 

stor inverkan på hur fitnessindustrin har utvecklas och ser ut idag (Johansson, 2006).  Under 

1980-talet började antal aktiva idrottsföreningar minska vilket kan vara förklaringen till att 

aktivitetsmönster under sin fritiden hos vuxna och ungdomars förändrade. De började ägna 

sig åt gymmet och kroppskulturella aktiviteter( Söderström, 1999) Trots det så söker sig inte 

de flesta till gymmet för att bli just bodybuildare, utan snarare för att antingen skaffa sig en 

attraktivare kropp med mer muskelmassa eller för att skaffa sig ett hälsosammare leverne, 

något som kan innefatta exempelvis viktminskning(Johansson, 2006).  

 

1.d. Skönhetsidealet 

Skönhetsidealet är en faktor som har gjort tränings- och hälsoindustrin till en lönsam bransch i 

dagens samhälle. Det är inte bara ohälsa och övervikt som får människor att uppsöka gym- 

och träningsanläggningar, utan även en önskan om ”skulptering” av den egna kroppen: 

Individen i fråga bygger upp sina olika muskler till önskad storlek för att på så sätt förändra 

sitt kroppsliga utseende. Vi uppmanas att äta sunt och träna inte bara för att uppnå bättre 

hälsa, utan också för att förbättra vårt utseende och våra kroppar. När en närmare granskning 

av tränings- och hälsoindustrin görs kan man se att mycket handlar om skönhetsidealet. Idag 

innerfattar skönhetsidealet en ung, vältränad och ”skulpterad” kropp, vilket har get upphov till 

fitness och bodybuildings kulturen (Johansson, 2006). Gymmet är en arena som kroppen är 
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offentligt för att visa upp som indervider inte kan dölja. Men sin kropp kan individer vissa 

vem du är som person(Söderberg, 1999)  

 

 

1.e. Personliga tränare 

Utifrån ovanstående resonemang och efter som det idag finns experter eller yrkesgrupper som 

livnär sig på hjälp av individer med deras utseende och deras hälsa. En yrkesgrupp är bland 

annat personliga tränaren. Det Svenska personliga tränarförbundet menar med en personlig 

tränare en person som tar ansvar för en annan individs fysiska träning, säkerhet och 

utveckling. Vidare ska den personliga tränaren vägleda, motivera och inspirera individens 

träning och fysiska utveckling. Ur ett samhällsperspektiv är det av vikt att den personliga 

tränaren strävar efter att 

-  höja allmänhetens medvetande och kompetensnivå kring träning och hälsa 

-  arbeta för att de som vill ska få den rätta vägledningen 

-  öka tränings- och motionsutbudet 

-  öka insikten kring betydelsen av korrekt utförd motion och träning(www.pt-

school.com). 

Personlig träning kan syfta till att utveckla tävlings- och motionsidrottare inom en specifik 

idrott, samt att rådgiva kring hälsa, prestationsförmåga och förebyggande av sjukdom och 

skada. Personlig träning kan även ge vägledning kring faktorer som att förbättra hälsan, höja 

en eller flera delfaktorer inom träningen och rehabilitera en skada(www.pt-school.com).  

Genom sin breda kunskap ska en personlig tränare kunna anpassa träningen efter sin klients 

förmåga (Hassmén & Hassmén, 2005).  

 

Så här beskriver två utbildnings företag som finns i Sverige som utbildar personlig tränare; 

Personligtränare 

”En personlig tränare coachar och tränar till förändring som berör hela människan, såväl 

fysiskt som mentalt. I vår utbildning lär du dig att möta den du har framför dig och utforma 

individuellt anpassade träningsprogram och det här är det tredje utbildningssteget till att bli 

personlig tränare hos oss; teoriutbildning, träningsinstruktör och personlig tränare.” 

(www.safe-education.se) 

 

Lic. Personlig Tränare 

Att arbeta som Personlig Tränare är numera ett etablerat yrke och efterfrågan på utbildade 

och licensierade PT fortsätter att öka. På utbildningen till Lic. Personlig tränare får du 

omfattande och fördjupade kunskaper inom de områden som samspelar för att nå kompetens 

och färdighet som personlig tränare: ledarskap, praktisk träning, kunskaper om kroppens 
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funktion och analyser, kost, sälj, marknadsföring och administration. Du får en unik 

ledarskapsutbildning i att bemöta kunden och leda henne/honom mot sina personliga mål. 

Med dig hem från utbildningen får du konkreta arbetsredskap och du kan direkt efter 

utbildningen påbörja ditt arbete som Personlig Tränare. (www.theacademy.se) 

 

Möte mellan personlig tränare och klient 

När den personliga tränaren träffar sin klient för första gången hålls ofta ett inledande samtal 

där klienten och den personliga tränaren går igenom klientens träningsmål, den tid som 

klienten kan avsätta för träningen samt förutsättningar och tidigare träningsbakgrund. Ofta 

erbjuds klienten att genomgå olika tester av exempelvis kondition, styrka, rörlighet och vikt. 

Utifrån testerna och de mål som klienten har med sin träning skapar den personliga tränaren 

ett träningsprogram. En del personliga tränare ger även ut kostråd som anpassas efter 

klientens träning och mål. Personliga tränares uppgifter är inte enbart att skapa tränings- och 

kostprogram för sina klienter, utan även att följa med dem in på gymmet och instruera i de 

övningar som ska utföras i träningsprogrammet. Den personliga tränaren för hela tiden 

anteckningar kring klientens träning och prestationer för att på så sätt kunna utveckla 

klientens träningsprogram och anpassa det så optimalt som möjligt. Under den tid som den 

personliga tränaren spenderar med klienten strävas hela tiden efter att förmedla så mycket 

kunskap som möjligt så att klienten senare ska kunna fortsätta med sin träning på egen 

hand(Porsman, 2006). 

 

Majoriteten av de personliga tränarna tränar sina klienter inne på gym, men ibland händer det 

dock att träningen sker utanför gymmets arena. Den personliga tränaren kan då följa med 

klinten på promenader, cykelturer, löparrundor och så vidare. Det finns även personliga 

tränare som använder sina idrottsliga bakgrunder vid tränandet av sina klinter. Vissa 

personliga tränare arbetar även med enskilda idrottare eller hela lag och ansvarar då för 

idrottarnas fysträning. Träningen syftar då till att höja idrottarnas prestationsförmåga inom 

den specifika idrotten genom att träna upp idrottarnas fysiska förmåga(Porsman, 2006).   

Vi finner denna yrkesgrupp intressant att genomföra en studie kring. 

 

2. Syfte 

Syfte med undersökningen är att, utifrån ett personligt tränarperspektiv, ta reda på vilka 

orsaker som gör att individer väljer att anlita dem samt vad den personliga tränarens roll har 

för betydelse för dem. 
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3. Problemformulering 

- Hur ser personliga tränare på sin roll gentemot kunden? 

-  Vad upplever personliga tränare att det finns för orsaker till att individer väljer att 

anlita dem? 

- Vilka idéer om lärande bygger den personliga tränareverksamheten på? 

 

4. Begrepp & teorier  

5. Coachning 

Coachning handlar om att genom samtal hjälpa andra individer att hjälpa sig själva nå sina 

uppsatta mål. Samtalen genomsyras ofta av att coachen ställer frågor till individen/”klienten” 

som uppmanar till handling samt ger individen feedback och goda råd. Coachning är en form 

av lärmetod där coachens uppgift är att hjälpa klienten att utveckla sin talang(Berg 2004). 

Whitmore(2003) beskriver coachning som att frigöra en individs möjligheter att maximera sin 

egen prestation. Han menar att coachning inte handlar om att undervisa individen, utan är en 

metod som skapar förutsättningar för individen att lära sig själv. Personen som coachas måste 

därmed ta ansvar för sitt eget liv kring hur tiden ska användas och hur utvecklingen kan 

tänkas ske. Coachen hjälper individen att sätta upp strategiska och realistiska mål för sin egen 

framtida utveckling och bistår med stöd under resans gång(Connor & Pokora, 2007).  

Coachen måste vara en god människokännare och kunna bemöta klienten på dennes nivå för 

att få ut bästa resultat. Coachen måste våga agera och lita till sina instinkter och intuitioner 

vid coachning av sina klienter. För att coachningen ska bli lyckosam är det väsentligt att 

coachen vet när klienten ska drivas framåt och när klienten ska ges mer utrymme. Motivation 

är även en viktig hörnsten inom coachning. Klienten måste ständigt känna att det finns någon 

mening med coachningen, att det finns en morot som medverkar till motivation inför de 

uppsatta målen. Det är coachens uppgift att skapa denna känsla hos klienten så att motivation 

uppstår. Det är av största vikt att coachens fokus ligger på lärande och utveckling vid 

coachandet så att klienten inte distraheras av olösta frågor och konsekvenser som kan bidra 

till en negativ utveckling(Connor & Pokora, 2007). 

 

6. Teorier om lärande 

Lärande kan definieras som att det sker en förändring hos individen vilket ledare till att 

individen skaffar sig mer erfarenheter (Robyn mfl, 2008). 
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6.a. Behavioural learning teori 

I denna teori handlar det om att ett visst stimulus ger en viss respons vilket leder till ett 

resultat. Beteendena kontrolleras av behag och obehag. Vid behagliga situationer där beröm 

eller belöning utdelas stärks ett beteende och gör att individen får en positiv inställning gent 

emot situationen medan obehag, så som kritik eller bestraffning, leder till ett negativt och 

destruktivt beteende inför situationen (Robyn m.fl, 2008). Om en individ får beröm från sin 

coach är det mer troligt att individen fortsätter än om den skulle få kritik.  Då individen trivs 

med coachen och den träningsmiljö de ska utföra övningen är det större sannolikhet att 

individen vill fortsätta. 

För coachen gäller det om att skapa en njutbar och givande miljö. Dessa två element är de 

vikigaste. Dessa två element kan vara olika för alla individer och de gäller att coachen har det 

i bakhuvudet(Robyn mfl, 2008). 

 

6.b. Social learning teori 

Social learning teori koncentrerar sig på observation av lärande (Robyn mfl, 2008). 

Människor kan lära sig genom att vara som en modell för andra personer, där det blir 

observerade och tillsagda, vilket kan skapa nytt beteende( Franken, 2002) 

Inom denna teori är självbestämmande också en vikig del, vi människor behöver en viss 

förväntning på våra egna föreställningar. Genom att ta hänsyn till vår egna beteende och 

värderingar, vilket vi kan förstärka eller bestraffa oss själva efter. En Coach kan skapa och 

utveckla självbestämmande hos sin klient genom att låta dem får bestämma sina mål, förre 

och under tidens gång vilket kan leda till att utövande hos klienten och färdigheten blir bättre 

( Robyn mfl,2008) 

Bandura har gjort en fyrastegmodell som handlar om relationen mellan coachen och klienten. 

De fyra stegen innefattar uppmärksamhet, vidmakthållande, arbetskraft och motivation. I det 

första steget, uppmärksamhetsfasen, placerar sig coachen i en bra position till individen och 

med viktiga nyckelord demonstrerar coachen övningen några gånger så att klienten har 

förstått. I andra fasen, vidmakthållandefasen, hjälper coachen sin klient att komma ihåg de 

viktiga nyckelorden, genom att fråga eller mental övning. I tredje fasen, arbetskraftsfasen, för 

klienten nu sina tankar samman genom att utöva övningen. Den fjärde fasen, 

motivationsfasen, gäller att klienten har motivation gent i mot situationen, för annars fungerar 

inte de andra tre faserna (Robyn m.fl, 2008). 

 

7.Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett begrepp inom socialpsykologin och beskriver hur individer 

aktivt integrerar och definierar situationer med hjälp av olika symboler. Symbolisk 
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interaktionism ser även verkligheten som en process där individen befinner sig i ständig 

förändring. Nedan kommer det ske en beskrivning av de fem viktigaste hörnstenarna inom 

symbolisk interaktionism. Hörstenarna är Definition av situation, Social interaktion, 

Symboler, aktivitet samt Nuet 

 

7.a. Definition av situation 

Trost & Leviv (2004) menar på att definition av situation handlar om hur individers 

tolkningar av situationer påverkar deras beteende och att individer uppfattar och definierar 

situationer olika. Exempelvis kan två individer befinna sig inför samma situation, men 

tolkningen av den kan dock skilja sig åt vilket i sin tur har en påverkan på deras beteende. 

Situationen kan från ena parten uppfattas som rolig och underhållande, samtidigt som den från 

andra parten kan uppfattas som tråkig och jobbig. Detta kan i sin tur påverka de båda 

parternas beteende på vitt skilda sätt.  Individen som uppfattade situationen som positivt kan 

utveckla ett mer positivt beteende gent emot omgivningen i form av glädje och skratt, medens 

den individen som uppfattade situationen som negativ kan utveckla ett negativt beteende gent 

emot omgivningen. Vidare menar Trost & Levin (2004) att varje situation är en pågående 

process som individen ständigt definierar. Detta gör det möjligt för individen att omdefiniera 

situationen och ändra sitt beteende. Exempelvis om en situation till en början ansågs som 

negativ kan den efter att ha omdefinierats anses som positiv 

 

7.b. Social interaktion 

En av de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism är social interaktion. Vid 

interaktioner använder vi oss av symboler i form av språk, minspel, kroppsspråk, kläder, 

utseende med mera. Trost & Levin (2004) menar på att vi i princip ständigt ägnar oss åt 

interaktion eller social interaktion. Vidare menar de att vi oftast föredrar att använda oss av 

ordformen interaktion när vi talar om social interaktion, då interaktioner ofta sammanknippas 

med sociala sammanhang. Varje gång vi befinner oss i en social miljö med andra människor 

så integrerar vi, även om vi inte utför något som uppfattas som socialt. Bara genom att vara 

närvarnade och vara medvetna om att vi har förväntningar på oss att utföra något socialt så 

integrerar vi. Trost & Levin (2004) menar även att vi integrerar när vi tänker. Genom att vi 

tänker talar vi med oss själva, vilket medför att vi även integrerar med oss själva. Vi kan helt 

enkelt inte tänkta utan att det sker en social integration med oss själva. Oftast så använder vi 

oss av symboler i form av ord när vi integrerar med oss själva genom tänkandet. Men vi 

använder oss även av aktiviteter i form av känslor när vi tänker. Trost & Levin (2004) menar 

att det inte går att känna utan att vi tänker att vi känner. Då använder vi oss av symboler som 

vi finner betydelsefulla för oss själva. Vi kan alltså inte tänka utan symboler.    
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7.c. Symboler 

Den vardag som vi lever i präglas av olika kommunikationsformer som vi använder oss av när 

vi kommunicerar med varandra. Enligt Trost & Levin (2004) kan kommunikationsformerna 

beskrivas som symboler som vi använder oss av för att förstå varandra och en av de vanligaste 

symbolerna är ordet. De menar på att sen vi var små har vi lärt oss och utvecklat det språk 

som vi talar. Under uppväxten lär vi oss att sätta ihop orden till meningar som där igenom 

utvecklas till symboler. Men för att symbolerna ska kunna vara verksamma måste de även ha 

samma betydelse för individerna i vår närhet som de har för oss. Annars är de verkningslösa 

och kan inte fungera som symboler. Som nämnts innan finns det flera olika 

kommunikationsformer/symboler som vi människor använder oss av för att kommunicera 

som exempelvis minspel, kroppsspråk, kläder, märken, utseende med mera. En person som 

har en vältränad kropp och klär sig i fina kläder uppfattas annorlunda av omgivningen i 

gemförelse med en person som är överviktig och klär sig i mysbyxor.  

 

7.d. Aktivitet 

Vi som individer är sociala och aktiva varelser som ständigt beter oss och handlar. Genom att 

vi är aktiva ingår vi i en slags process där allting är föränderligt och ingenting är statiskt. Vi 

befinner oss i en ständig rörelse där saker och ting händer och gamla erfarenheter blandas med 

nya. När vi ställs inför nya situationer använder vi oss av våra tidigare erfarenheter, känslor 

och normer som bidrar till att vi beter oss på ett visst sätt. Trost & Levin (2004) beskriver 

våra beteenden som pågående aktiviteter. De använder sig av ett exempel som innefattar 

individers intelligens. Istället för att se på en individ som intelligent, att individen som person 

är intelligent, beskriver de det som att individen i fråga uppvisar ett intelligent beteende. 

Således kan intelligens beskrivas som en aktivitet som individen använder sig av i situationer 

där intelligens krävs. Exempel på en sådan situation kan vara ett prov, någon form av 

utmaning eller en allmänt problemfylld situation. Vidare menar Trost & Levin (2004) att vi 

aldrig till fullo kan förutse en annan persons beteende då vi är aktiva och definierar situationer 

olika. Vi kan exempelvis förutse självklara saker som att vår träningskompis inte kommer att 

ta en av viktstängerna och kasta den ut genom fönsterrutan, då vi känner personen i fråga och 

vet att denne enligt följande normer och regler inte skulle göra detta. Vi kan dock inte förutse 

hur mycket vikt vår träningskompis kommer att lyfta vid varje lyft under träningstillfället.  

 

7.e. Nuet 

Vi befinner os hela tiden i nuet, definierar situationen och integrerar med våra symboler i 

nuet. Vi befinner oss i en ständigt pågående process där vi förblir aktiva. Vad som kan anses 

vara nuet just vid detta tillfälle är inte nuet igår vid denna tid. Trots att vi ständigt befinner oss 
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i nuet så kan vi inte gå tillbaka till nuet för en timma sedan då nuet bara existerar för en kort 

stund. Trost & Levin (2004) menar att människan förändrar sig i takt med nuet. Vi var inte 

samma person för en stund sedan som vi är nu. Vi ingår i en process där vi ständigt förändras 

och utvecklas. Vi kan inte se något som givet, förutom det som är just för stunden. Med detta 

tankesätt blir det svårt att se människan som ständig, utan hon befinner sig alltjämnt i en 

föränderlig process av ständig utveckling.  

När vi ingår i nuet använder vi oss aktivt av tidigare erfarenheter och saker vi lärt för att 

integrera, tolka symboler och definiera situationer. Tidigare erfarenheter och de erfarenheter 

som nuet ger oss påverkar vårt beteende och sätt att handla. Minnen och erfarenheter som vi 

inte kommer ihåg kan även integrera med våra värderingar och påverka vårt beteende i olika 

sociala situationer(Trost & Levin, 2004)  

 

8. Maslows behovspyramid 

Maslow menar på att vi människor har vissa behov som måste tillfredställas och kategoriserar 

dessa från våra mest grundläggande behov till högre stående behov utifrån en behovspyramid. 

Denna behovspyramid består ut av fem steg där våra mest grundläggande behov befinner sig 

längst ner och står först i ordning vid prioritering av tillfredställelse(Hassmén & Hassmén, 

2005).  Behovskategorierna som Maslow beskriver i sina fem steg i Behovspyramiden är 

fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov samt 

behov av självförverkligande. 

Fysiologiska behov: Den första nivån i behovspyramiden beskriver våra fysiologiska behov 

och är våra mest grundläggande. Det är behov som exempelvis mat, dryck och sömn. Dessa 

behov prioriterar vi som nummer ett då de i grunden säkerhetsställer vår överlevnad och 

måste tillfredställas för att vi ska kunna fungera som människor(Hassmén & Hassmén, 2005 

& Lindmark & Önnevik, 2008).  

Säkerhetsbehov: Den andra nivån inom pyramiden beskriver individens behov av säkerhet 

och trygghet. Detta kan handla om behov som att ha någonstans att sova och bo samt känna 

sig säker och trygg i den miljö som individen lever i(Lindmark & Önnevik, 2008). 

Kontaktbehov: Den tredje nivån i Maslows behovspyramid handlar om individens sociala 

behov. De sociala behoven kan exempelvis vara att umgås med andra människor, verka i 

sociala miljöer eller tillhöra en grupp(Lindmark & Önnevik, 2008). 

Uppskattnings- och status behov: Maslows fjärde nivå i behovspyramiden handlar om de 

behov som kretsar kring uppskattning och status. Individen har ett behov av att känna sig 

aktad och tillgivas beröm för det hon gör genom att exempelvis få feedback på utfört arbete 

och känna sig respekterad(Lindmark & Önnevik, 2008).  
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Självförverkligande: Den femte och sista nivån i Maslows behovspyramid handlar om 

individens behov av självförverkligande. Individen strävar här efter att förverkliga sig själv 

och sina uppsatta mål utifrån hennes egna förutsättningar(Lindmark & Önnevik, 2008).  

Som individer har vi alla behov inom behovspyramiden som måste tillfredställas och det är de 

behoven som ej är uppfyllda som ger oss ökad motivation. När vi tillfredställt de lägre 

behoven går vi vidare och tar ett steg uppåt i behovspyramiden för att tillfredställa 

nästkommande behov. Om vi går vidare i behovspyramiden utan att till fullo tillfredställt de 

lägre mer grundläggande behoven ramlar vi automatiskt ner i hierarkin. Därmed kan vi inte 

förflytta oss uppåt i behovstrappan innan dess att varje behov i tur och ordning har 

tillfredställts(Lindmark & Önnevik, 2008).  

 

9. Transformativt ledarskap 

Inom transformativt ledarskap används ofta begreppen personlig omtanke, inspirerad 

motivation, karisma och intellektuell stimulans. Dessa begrepp fungerar även som fyra 

hörnstenar inom ledarskapsteorin. Transformativt ledarskap handlar om att adepterna ska 

bidra med sitt fulla engagemang för att på så sätt utveckla avancerade kunskaper genom 

ledarens vägledning. Ledarskapsstilen som ledaren här använder sig av syftar till fatta de rätta 

besluten, fokusera på målet, peppa adepterna samt verkställa(Svedberg, 2007).  

 

9.a. Personlig omtanke 

Personlig omtanke handlar om att ledaren tar hänsyn till individers individuella önskningar. 

Ledaren ser även till individernas förmågor och lyssnar på vad de har säga. Meningen är att 

ledarskapsstilen ska främja utvecklingen hos adepterna samt ge råd, undervisa och 

handleda(Svedberg, 2007). 

 

9.b. Inspirerad motivation 

Inspirerad motivation syftar till att måla upp en framtid som anses tilltalande hos adepterna 

samt adresserar de framtida målen med entusiasm. Ledaren ger även meningsfulla 

förklaringar och uppmuntrar adepterna att skrida till handling(Svedberg, 2007).  

 

9.c. Karisma 

Karisma inom transformativt ledarskap handlar om att ledaren ska fungera som en förebild 

som adepterna kan känna förtroende, stolthet och lojalitet inför(Svedberg, 2007).  
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9.d. Intellektuell stimulans 

Den intellektuella stimulansen inom transformativt ledarskap syftar till att ledaren ska 

ifrågasätta gamla traditioner, få adepterna att söka nya perspektiv på tillvaron och nya 

metoder att arbeta ut efter(Svedberg, 2007).  

 

10.  Inre och yttre motivation 

Inom motivation kan en skillnad mellan inre och yttre motivation göras. Som ledare och 

coach bör uppmuntran kring den inre motivationen hos adepten prioriteras, inte den yttre. Inre 

motivation handlar om att tillfredställa adeptens inre sinnesupplevelser och känslor. Om 

adepten känner att den lär sig något och kunskapsnivån ökar, samt uppnår något som har 

uppfattats som svårt och krävande ökar motivationen hos adepten. Genom att se ett värde i det 

som genomför sker det automatiskt en motivationshöjning hos adepten då denne finner 

uppgiften som viktig och meningsfull. Exempel på drivkraft från inre motivation kan vara att 

en individ bestämmer sig för att träna styrketräning i syfte att förbättra sin hälsa eller komma 

tillbaka från en skada(Hassmen & Hassmen, 2005).  

Yttre motivation handlar om att adepten genomför uppgifter som denne ej finner något nöje i. 

Uppgifterna kan utföras på grund att yttre påtryckningar eller att någon form av materiell yttre 

belöning väntar runt hörnet. Exempelvis kan en individ börja styrketräna på grund av olika 

skönhetsideal eller utöva en specifik idrott för att det finns en belöning att inkassera. Som 

drivkraft att prestera sitt yttersta och känna välbehag gent emot det adepten gör bör adeptens 

motivation komma inifrån, att denne gör det för sin egen skull och ingen annan(Hassmen & 

Hassmen, 2005).  

 

11. Metod 

12.  Val av metod 

När en studie skall genomföras ställs författaren inför valet om undersökningen ska vara av 

kvalitativ eller kvantitativ form. Jan Trost menar att om syftet med undersökningen är att 

förstå och hitta mönster så är en kvalitativ studie att föredra. Vidare beskriver Jan Trost att 

kvalitativa undersökningar förenklar studier kring handlingsmönster, reaktioner och 

resonemang om detta är av intresse för författarna(Trost 2005).  Vårt val av metod grundar sig 

i det syfte och de problemformuleringar som legat till grund för vår studie. Då syftet med vår 

undersökning har varit att studera varför behovet av personlig träning har skapats och vad 

detta kan vara utryck för utifrån ett personlig tränareperspektiv, fann vi att kvalitativ metod 

var att föredra. Enligt Larsson (1986) är kvalitativa metoder en fråga om kvalitet. Han menar 

att kvalitativa metoder syftar till att författarna studerar ett mindre område mer djupgående, 
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vilket ytterligare stärker vårt metodval utifrån syfte och problemformuleringar samt att vår 

undersökning begränsar sig till ett mindre geografiskt område.    

 

13.  Urval 

Vid inledandet av uppsatsen eftersöktes sex respondenter. Detta på grund av att det ansågs 

hanterligt utifrån kursens storlek och den tid som givits oss. Trost (2005) menar att forskaren 

måste begränsa sig vid kvalitativa intervjuer till ett fåtal. Det finns inga specifika riktlinjer för 

hur många intervjuer som ska genomföras, utan forskarna måste ta hänsyn till den aktuella 

forskningssituationen och själva avgöra hur många de finner hanterliga. Trost rekommenderar 

dock att forskarna inte genomför för många kvalitativa intervjuer, utan håller sig inom 

ramarna om 4-8 stycken beroende på forskningssituationens omfattning.  

Efter att ha tagit kontaktat med olika träningsanläggningar inom det tilltänkta geografiska 

området fick vi tillslut tag på fyra olika personliga tränare från två olika gym, samt en 

telefonintervju med den ansvarige för de personliga tränarna inom en specifik 

träningskoncern. Detta kan beskrivas som en blandning mellan strategiskt urval och 

bekvämlighetsurval då vi från början visste vilka träningsanläggningar vi skulle ta kontakt 

med samt att vi intervjuade de första som gavs oss positiv respons(Trost, 2005).    

 

14.  Instrument 

Instrumentet som använts vid datainsamlandet är kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att skapa ett unikt samtal mellan forskaren och intervjuperson(Widerberg, 2002). 

Genom samtal kan forskaren lära känna intervjupersonen på ett djupare plan i fråga om 

exempelvis känslor och erfarenheter(Kvale, 1997). Då vårt intresse är att förstå personliga 

tränares sätt att reagera och resonera kring personlig träning, samt att vår undersökning är av 

kvalitativ form, föll sig valet av kvalitativa intervjuer ganska naturligt. Vid en kvalitativ 

djupintervju blir svaren mer uttömmande än vid kvantitativa enkätundersökningar (Eliasson, 

2006) vilket förenklar för oss som forskare att se verkligheten utifrån hur de personliga 

tränarna ser den. Jan Trost (2005) menar att detta är av betydelse då vi som författare senare 

ska tolka det insamlade materialet med hjälp av tilltänkta teorier.  

I vår studie har vi använt oss av ostrukturerade intervjuer med en låg grad av standardisering 

och öppna svarsalternativ. Enligt Trost innebär standardisering en avsaknad av variation där 

både miljön och frågorna är de samma för samtliga intervjupersoner. Vid låg grad av 

standardisering så anpassar forskaren intervjun efter intervjupersonen och frågorna ställs i den 

ordning som bäst lämpar sig. Är standardiseringen låg finns det stora utrymmen för variation. 

Med ostrukturerad menar Trost att svarsalternativen är öppna. Det finns inga alternativ som 
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intervjupersonen har att välja mellan när denne besvarar frågorna(Trost, 2005). Detta har vi 

funnit mest lämpat då vi vill skapa förutsättningar för att ett samtal ska uppstå mellan oss och 

de personliga tränarna. 

 

15.  Datainsamling  

För att samla in data har kvalitativa ostrukturerade intervjuer utförts. Som hjälpmedel vid 

intervjuerna konstruerades en intervjuguide med öppna svarsalternativ(Trost, 2005). 

Intervjuerna utfördes på de träningsanläggningar där de personliga tränarna arbetar. Trost 

(2005) menar att intervju bäst lämpar sig i en miljö utan störande moment och där 

intervjupersonen känner sig trygg . Därför gav vi de personliga tränarna valet att själva välja 

plats för intervjun med ultimatumet att den skulle ske ostört.   

Under alla intervjutillfällena förutom ett befann vi oss båda på plats. Detta på grund av att vi 

skulle ha möjligheten att anteckna under intervjuns gång, samt att det kändes tryggare för oss 

intervjuare om både var närvarande. Trost (2005) menar att det kan vara till fördel för 

intervjun att vara två som intervjuar. Är forskarna samspelta kan snabba följdfrågor ställas 

och intervjuarna kan komplettera varandra på ett positivt sätt. Det kan även fungera som en 

trygghetsfaktor om någon av forskarna känner sig osäker. Dock kan detta även ha en negativ 

påverkan på intervjupersonen då denna kan känna sig underlägsen vilket kan resultera i att 

intervjun inte får den positiva utgång som kanske önskats.  

 

16.  Dataanalys 

Efter samlat in alla fyra intervjuer och transkriberat dem, kunde vi som Kvale (1997) menar 

att hitta kategorier ifrån sammanställningen av intervjuerna. Genom att korta ner de långa 

utalande till enstaka ord, för att få fram huvudinnebörden i vad de personliga tränarna ha sagt. 

Under tiden växte kategorier fram som passade med vårt syfte samt våra 

problemformuleringar, som sedans kunna användas i resultatet samt koppla samman i 

diskussion analysen (Kvale & Brinkmann, 2009 ).  

 

17.  Etiska övervägande 

Innan intervjun påbörjas är de vikigt att förklara att vi som författare har tystnadsplikt inför 

det som sägs under intervjun. Intervjupersonen behöver inte svara på vissa frågor om denne 

inte vill och kan när som helst avbryta intervjun. Innan intervjun startar är det bra att 

informera intervjupersonen om vad intervjun kommer att handla om utan att avslöja för 

mycket, då detta kan påverka intervjupersonens svar när intervjun väl börjar. Om 
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intervjupersonen känner att denne vill veta mer är det bättre att ta detta efter intervjun(Torst, 

2005).  

Studien som vi genomför ska fungera som en generalisering av det område som vi 

undersöker, då det bara är en väldigt liten del av det stora hela. Detta bör vi även förklara för 

de personliga tränare som vi intervjuar. Något som även ska framgå innan intervjun startar är 

att både intervjuerna och träningsanläggningen där de arbetar kommer att förbli helt anonyma, 

då staden är liten vilket medför att det blir enklare att lokalisera de intervjuande 

personerna(Torst, 2005).  

Intervjupersonerna bör även ha kännedom om vad som kommer att ske med det material som 

framkommer under intervjuerna. Steinar Kvale(1997) menar att ett skriftligt avtal där både 

forskaren och intervjupersonen lämnar sin underskrift kan lämpa sig för att få 

intervjupersonen att känna sig trygg. Avtalet bör då innehålla information om vem som 

kommer att ha tillgång till materialet efter att intervjun är avklarad.   

Jan Trost (2005) diskuterar även om det lämpar sig att använda citat eller inte i den uppsats 

som författarna skriver. Han menar på att författaren ska ta en extra funderare kring detta, 

eftersom intervjupersonen utrycker sig som den brukar göra i sitt vardagliga språk där 

utfyllningsutryck som exempelvis ”typ”, och ”liksom” förekommer. Trost menar att detta kan 

medverka till att intervjupersonen enklare kan bli identifierad av andra individer. Om 

författare ändå väljer att använda sig av citat menar Trost att dessa kan snyggas till genom att 

författaren omvandlar dem från talspråk till skriftspråk.  

 

18. Resultat 

I detta kapitel kommer ni som läsare att möta vår fyra personliga tränare som vi har valt att 

namn ge Tobbe, Göran, Anna och Lisa. Först kommer en kort presentation av var och en 

och sedan följer olika underrubriker så som; rollen som personlig tränare, klienten. 

Anna 

Anna har både utbildat sig genom utbildningsföretaget Personal traning school och 

högskoleprogrammet biomedicin med inriktning mot fysisk träning. Orsaken till att hon valde 

sitt utbildningsområde främst på grund av sitt stora träningsintresse och sin träningsbakgrund.  

Annas träningsbakgrund består till största delen av simning samt styrketräning som ett 

komplement.  

 

Tobbe 

Tobbe har skaffat sig sin utbildning genom utbildningsföretaget SAFE. Tobbe valde att 

utbilda sig till personlig tränare på grund av sitt stora träningsintresse, sin positiva inställning 

till gymmiljön och för att det är något som han har velat göra länge. Tobbes träningsbakgrund 
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innefattar både fotboll och sin styrketräningsbakgrund på gymmet tog sin början vid 17 års 

ålder.  

 

Göran 

Göran studera först på det idrottsvetenskapliga programmet, där han även kompletterade med 

kurser som fysiologi, anatomi och nutrition. Efter avslutade högskolestudier utbildade sig 

Göran till både massör och personlig tränare genom utbildningsföretaget Personal Training 

School. Göran valde att utbilda sig till personlig tränare på grund av sitt stora träningsintresse, 

men även att det kändes helt rätt. 

Görans träningsbakgrund består till största delen av fotboll och handboll samt kompletterade 

även med styrketräning i samband med sina idrottsliga aktiviteter.  

 

Lisa 

Lisa läser biomedicinprogrammet med inriktning mot fysisk träning på högskolan där hon 

både fått en personlig tränare licens och en fystränare licens.  Hennes stora träningsintresse 

var det som grundade till att hon valde utbildningen.  Lisa har en gruppinstruktörsutbildning 

sedan tidigare och är idag även grupptränings instruktör, förutom det har hennes 

träningsbakgrund består tillstörsta delen av ridning. Styrketräning har Lisa  inte tränade 

särskilt mycket styrketräning innan hon började sina studier på högskolan. 

 

 

18.a Personlig tränare 

Både Anna och Lisa har tidigare anlitat varsina personlig tränare, dels för att de som Lisa 

säger de gav henne något och som Anna kände att hon behövde lite nya övningar samt någon 

som kunde pusha de lilla extra under tränings passet. Hon menar på att det ibland kan vara 

svårt att ge det där lilla extra själv.  

 

Göran och Tobbe har aldrig själv anlitat en personlig tränare. Göran kände att han inte hade 

något behov av att anlita en personlig tränare på grund av att han fick råd och tips från 

kollegor som är personliga tränare. De båda är överäns om är att de hade nog varit bra att 

anlita en personlig tränare ifrån början.   När Tobbe började styrketräna trodde han att han 

visste vad han gjorde när han befann sig på gymmet, att han hade koll på tekniken och kosten. 

Men nu såhär i efterhand så förstår han att han inte hade så bra koll som han trodde. Tobbe 

menar på att om han hade anlitat en personlig tränare när han var yngre så hade han sluppit 

slösa bort 4-5 år av sin träning. Tobbe säger att man gör så mycket fel som man inte är 

medveten om när man börjar träna så som exempelvis korrekt teknik, vad man ska äta och så 
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vidare. Tobbe menar även att det hade varit bra utifrån lärande synpunkt nu när han är 

personlig tränare. Ur lärandesynpunkt menar han att diskutera fram saker och ting. 

 

18.b Klienten 

Tror vad det är för behov 

När vi som författare frågan vad de tror det är för behov som människor har som gör att de 

anlitar en personlig tränare så var alla fyra personliga tränarna överens att de kan vara 

okunskap om träning. Göran menade även på att behov att köpa tid, att man inte orkar själv 

utan lägger över det på den personliga tränaren. Istället för att det tar 3 veckor för individen 

att lära sig en övning själv så köper de tid av en personlig tränare som lär dem övningen på 1 

vecka. Han menar även att människor känner att de får bättre resultat om de tränar ihop med 

en personlig tränare, där behov som att bli starkare, lära sig en övning, gå ner i vikt, komma i 

fysisk form, träna för ett speciellt yrke, komma tillbaka från en skada eller att man har kört 

fast i sin träning och behöver en spark för att komma vidare. Anna trodde att största 

anledningen vara att individen har tröttnat på att inte nå sina mål så som allt från 

viktminskning och viktökning till skador och utseende. Lisa menade på att det hänger nog 

ihop lite med övervikten och att folk vill gå ner i vikt, att det kommer bantningstips från höger 

och vänster, och så märker man att det inte ger något resultat och anlitar då en personlig 

tränare i stället. Tobbe trodde att människor vill lära sig och komma i form, kanske vill ta sin 

träning till nästa nivå vilket kan vara orsaken till att människor idag är mer medvetna om sina 

kroppar och det är mer ”tufft” att vara vältränad idag. Tobbe trodde att även att han tror att de 

har mycket med dagens ideal att göra. En annan orsak som Tobbe även trodde var att 

gymbranschen och personlig träning har varit jättestort i USA väldigt länge vilket har 

influerat oss i Sverige.  

 

Vanliga orsaker 

De vanligaste orsakerna är till att de blev anlitar av individer upplevde Tobbe komma i form 

och gå ner i vikt var de absolut vanligaste orsaken. Främst kvinnor som vill gå ner i vikt och 

killar som vill biffa till sig. Han tror folk uppfattar det som snyggt att vara i form vilket kan 

beror på dagens ideal. Anna upplevde att de tre vanligaste orsakerna som de anlitade henne 

var ländryggsbesvär, ont i knäna och tajta till kroppen. Lisa trodde först att det skulle vara 

människor som vill gå ner i vikt, men så är inte fallet. Hon menar att de som anlitar henne 

oftast inte är nybörjare, utan människor som har tränat ett tag och står still med sin träning, att 

de händer ingenting. Hon menar att klienten vill vidareutvecklas i sin träning och kanske 

shapa till sig. Göran svarar han att han aldrig har haft så mycket som han har nu. Han säger att 

de aldrig har haft ett så bra år som 2009. Detta tror han kan bero på att människor inte orkar 
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träna själva, att fler och fler väljer att ta hjälp. Han och Lisa menar även på att anlita en 

personlig tränare inte har samma status längre, inte bara är till för stjärnor längre utan även för 

”vanliga” människor med. 

 

 18.c Rollen som personlig tränare 

Orsak till att bli personlig tränare 

När vi som författare frågade varför de trodde att individer väljer att utbilda sig till personlig 

tränare fick vi blandat med svar. Anna och Göran svarade för att kunna hjälpa andra 

människor att nå sina mål, att man vill förmedla den kunskap som man har till andra. Tobbe 

menade på att det måste vara på grund av ett starkt träningsintresse för all typ av träning. Lisa 

svarade även för det omväxlande jobb som är väldigt roligt, kul att lära sig men även en 

kunskap som man själv har nytta av. 

 

Det både Tobbe, Göran och Lisa tog upp att det personliga tränareyrket blir allt vanligare och 

växer sig allt starkare . Folk uppmärksammar yrket mer och då behövs det fler och fler att de 

kan vara en osrak som Lisa menade på att de beror på att folk är mer stressade och ämnet kost 

och hälsa har blivit jättestort de senaste åren. För tio år sen var det inte alls lika stort och man 

pratade inte alls lika mycket om det. Folk har fått upp ögonen för träning och personliga 

tränare. Man känner någon som har använt sig av någon personlig tränare. Tobbe menar även 

på att efterfrågan av personliga tränare är mycket större i storstäderna som Stockholm och 

Göteborg än vad den är i de lite mindre städerna. Han säger att det är hipt och inne att ha en 

personlig tränare där.  Det börjar bli mer tillåtet som Göran menar på att innan var det lite mer 

överklassaktigt. Göran säger att folk har börjat prioritera sig själva. Man har förstått att man 

betalar till sig själv om man anlitar en personlig tränare . 

 

Motivera sina klienter 

När det gäller att motivera sina klienter att upp nå sina mål svarade alla fyra personliga 

tränarna genom delmål och långsiktiga mål. Att man tittar på vart de är idag och vart de vill 

vara, att göra en tidsplan med sin klient. Diskuterar kring målen och genomför olika tester. 

Tobbe menade på att de är viktigaste kunder märker att det ger resultat som även Anna 

svarade att det är lättare bli motiverad om det finns delmål med under resans gång. 

Belöning vara något som Anna även tyckte att de vara viktigt att när en klient har nått ett 

delmål så får klienten belöna sig. Hon menade att belöningen inte nödvändigtvis behöver vara 

mat om det är det man har problem med. 
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Skillnad på motivation hos klienten 

Motivationen kunde skilja beroende på vilket mål kilenten har. Göran menade på hur 

realistiska målen är och vad klienten har för inställning till målet. Om klienten verkligen vill 

nå sitt mål och har förstått att de själva måste göra jobbet så är de mer motiverade än om detta 

inte skulle vara fallet. Peronliga tränarana hade olika åsiker med motivationen, tobbe menade 

på att de som vill gå ner i vikt har mer motivation än de som vill bygga muskler. Han menar 

att de som vill gå ner i vikt vill verkligen gå ner och lyssnar mer på kostråd och så vidare. Där 

emot upplevde Lisa och Anna att de som vill gå ner i vikt inte är lika motiverade som kommer 

de som vill komma tillbaka från en skada. Lisa menar på att de har tydligare mål än den som 

vill gå ner i vikt. Hon menar även att den som vill gå ner i vikt har svårare att motivera sig 

själva. Anna menade också på de som kommer hit på grund av att ändra utseendet har 

betydligt svårare att nå sitt mål. 

 

Ser på sin roll 

Hur det ser på sin roll som personlig tränare svarade både Göran och Lisa att de är en ära, 

känner sig som en vikiga personen. Eftersom folk vilk komma till dem men även som Lisa 

upplevare att folk tittar på henne när hon tränar själv och tränar andra. Anna svara att hon ser 

sig själv lite som ett bollplank och en kunskapskälla. Hon menar att det inte är många som har 

den kunskapen som hon har om träning och kost vilket gör att hon kan fungera som en 

kunskapskälla för många.  Göran menar på att det är många som tror att har de väl bokat ett 

möte med en personlig tränare och satt sig i stolen så tror de att den personliga tränaren gör 

allt. Men så fungerar det inte säger han. Vi ska mer fungera som en kunskapsbank som ska 

lära dem att strukturera upp sin träning. Vi ska även fungera som ett bollplank som de kan 

bolla idéer med. Individen måste förstå att väldigt mycket ligger hos dem själva, vi kan inte 

träna åt dem utan det måste de själva göra. Målet är att ge dem kunskap som de kan använda 

sig av. Vi ger dem kunskap som de på lång sikt kan använda sig av när de tränar själva.   

På den frågan svara att han ser sig väldigt bestämd. Han vill att klienten ska göra som han 

säger så att träningen blir bra och inte förvandlas till någon lekskola.  Tobbe vill även påpeka 

att trots hans bestämdhet har han alltid ett leende på läpparna och ett gott humör. 

 

Egenskaper som personlig tränare 

Egenskaper som en personlig tränare bör ha svarde de flesta ett tränings intresse samt en bred 

kunskap inom sitt område så som anatomi och fysiologi. En vikig del som Göran tog upp var 

en bra människor kännare, att kunna se till den individ som du tränar, hitta just dem och lägga 

dig på deras nivå. Som Lisa menar att kunna lägga upp program för olika personer. 

 De kom även upp egenskaper som lyhörd, öppen och lätt att ta kontakt med olika personer. 

Tobbe säger att som personlig tränare bör du vara punktlig och alltid passa tider. Anna menar 
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att så länge man har ett arbete som innefattar en relation till andra människor är dessa 

egenskaper väldigt viktiga. Anna säger även att en personlig tränare måste kunna ge kritik, 

men samtidigt även kunna ta kritik.  

 

Lärare 

När vi frågar Lisa och Tobbe hur det ser på sig själv som lärare och klienten som en lärande 

person svarar Lisa lite som en form av lärare. Lisa säger att hon lär ut sin kunskap till en 

person men att man ändå inte arbetar riktigt så.  Hon menar att det är viktigt att klienten är 

med och tycker till, att man själv är lyhörd och att man är öppen för dialog om vad som känns 

bra och vad som känns bättre. Lisa förklarar att hon brukar visa övningarna från grunden även 

om klienten inte är en nybörjare. Sen efter det får klienten prova på övningen själv. Tobbe 

svara att vissa känner att de är tvungna att ha en personlig tränare om de vill komma någon 

stans med sin träning. Det är mycket lättare säger han att lära ut till en klient som verkligen 

vill ha en personlig tränare än till de som bara känner att de måste ha en personlig tränare. De 

tar verkligen åt sig och lyssnar menar han. Tobbe säger att han har fått höra från klienter att 

han är duktig på det han gör, att han känns säker i sin roll. Rent praktiskt föredrar Tobbe att 

visa en övning först och sedan får klienten utföra den. Men är det en övning som klienten 

säger att den har jag gjort massvis med gånger får klienten först visa medans Tobbe korrigerar 

om något är fel. Tobbe säger även att när han skriver ett träningsprogram till en klient går de 

först igenom det 1-2 gånger innan klienten får genomföra det på egen hand. Sedan träffas de 

efter 6-8 veckor igen och pratar om hur det har gått och klienten får eventuellt ett nytt 

program 

 

19.  Diskussions och analys 

Enligt det svenska personliga tränarförbundet är personliga tränare en yrkesgrupp som 

ansvarar för individers träning, samt deras säkerhet och utveckling inom träningen (www.pt-

school.com). På samma sätt som människor uppsöker doktor när det är sjuka, tandläkare när 

den har tandvärk så uppsöker individer personligare tränare när de vill eller behöver hjälp 

med sin träning. Detta kan vara en av orsakerna till att denna yrkesgrupp ha blivit allt 

vanligare. Det har inte bara blivit mer vanligt utan närmare bestämt mer tillåtet att ha en egen 

personlig tränare som vår intervjuperson Göran uttryckte sig. Det är inte bara för stjärnor och 

överklassen längre, utan vem som helst av oss ”vanliga människor” kan ta hjälp av en 

personlig tränare. Samtliga av våra intervjupersoner trodde att justa detta kunde vara en 

bidragande faktor till att det har blivit allt vanligare att anlita en personlig tränare. Lisa 

menade även på att människor känner någon som har en egen personlig tränare och genom 
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detta kan de leda till att andra människor också anlitar en personlig tränare på grund av de 

resultat deras vän uppvisar. 

 

19.a. Klienten 

Hos våra fyra personliga tränare som vi intervjuade var ofta anledningen till att de blev 

anlitande av olika klienter att tajta till kroppen, gå ner i vikt, bygga muskler, komma tillbaka 

från någon skada eller komma till nästa nivå med sin träning, okunskap, trött på att aldrig upp 

nå sitt mål eller aldrig se resultat. Göran menade även på att en individ köper tid, att individen 

till exempel snabbare lär sig en övning, att även detta kunde vara en bidragande faktorer till 

varför individer väljer att anlita en personlig tränare. Lisa menade även på att de kommer 

bantnings tips från höger och vänster och till slut vet man inte vad man ska göra eller vad som 

fungerar. Där har media ett stort inflyttande i vårt samhälle. Information skickas ut via 

exempelvis Internet som når många människor samtidigt(Jansson, 2002). Där kommer även 

skönhetsidealet in, exempelvis hur vi individer ska se ut, att vi ska äta sunt, träna för att få en 

muskulösare kropp och ett snyggar utseende(Johansson, 2006).  

Lisa säger själv att hennes uppfattning innan hon blev personlig tränare vara att det skulle 

vara många nybörjare som anlitade personliga tränare men så var det inte i hennes fall, hon 

upplevde att de vara många som hade tränat ett tag, som kände att de behövde en 

vidareutvecklig inom sin träning, kände att de hade kört fast. Där är motivation en jättevikig 

hörnsten som alla de fyra personliga tränaren var överens om. Tobbe menade på att om en 

klient verkligen vill gå ner i vikt så gör den det och lyssnar då på honom, medans någon som 

känner sig tvingad att ha en personlig tränare inte alls har samma motivation. Detta kan 

kopplas till den inre och yttre motivationen hos olika klienter. Om en klient verkligen vill 

något som Tobbe sa och gör det för sin egen skull så lyckas klienten. Klinten känner en 

tillfredsställelse i det den gör. Klienten kan övervinna både motgångar och tuffa prövningar 

på grund av att klienten känner meningsfullhet med det gör. I jämförelse med den yttre 

motivationen där klienten exempelvis gör det på grund av estetiska anledningar faller oftare 

motivationen. Tobbe menade på att de som känner sig tvinga att ha en personlig tränare, gör 

det inte för sig själva utan på grund av yttre påtryckningar, har sämre motivation. Genom att 

tvinga sig själv tappar klienten motivationen när det inte finns något välbehag i det den 

gör(Hassmen & Hassmen, 2005). Anna menade även på att de som vill komma tillbaka från 

en skada ofta har väldigt hög motivation då deras mål med träningen är tydlig, vilket även 

bidrar till att det går lättare för dem. 

 

19..b. Rollen som personlig tränare 

Där kommer de personliga tränarnas roll in som kan vara en stor bidragande faktor till varför 

individer väljer att anlita dem. De hjälper bland annat till med att motivera sina klienter till att 
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nå sina uppsatta mål men även bidra till en njutbar och givande miljö(Robyn mfl,2008).  Där 

kan paralleller till coachning och ledarskap dras. En personlig tränare fungerar som en form 

av coach och med hjälp av samtal och vägledning kan den personliga tränaren och klienten 

diskutera fram olika mål. Den personliga tränaren kan ge sin syn på saken genom feedback, 

men också råd som kan hjälpa klienten att utveckla den kunskap som den behöver för att nå 

sitt mål(Berg, 2004). Den personliga tränaren ska skapa förutsättningar för sin klient att lära 

sig samt bidra med de verktyg som behövs för att klienten ska klara av det själv (Connor & 

Pokora, 2007).   

För att en klient ska nå sina mål pratade våra fyra personliga tränare om delmål, att kunna se 

vart klienten är idag och vart den vill vara i framtiden genom att sätta upp mindre mål under 

resans gång.  Som coach handlar det om att kunna sätta upp en strategi som ska vara realistisk 

(Connor & Pokora, 2007). Genom delmål ska klienten känna att den är på väg i rätt riktning, 

mot sitt mål och känna att det sker en utveckling, vilket kan bli som en morot för klienten. 

Belöningar kan också fungera som en morot under resans gång för klienten. Detta menade 

även vår intervjuperson Anna på. 

Så tillsamman sätter klienten och den personliga tränaren upp olika delmål som ska leda fram 

till huvudmålet. Här är det viktigt att den personliga tränaren är lyhörd på sin klient så att 

målet blir realistiskt och att träningen läggs på rätt nivå. Precis som i det transformativa 

ledarskapet (Svedberg, 2007) så ska den personliga tränarens vägledning bidra till att klienten 

vill utvecklas med sitt fulla engagemang i det den gör. Genom att implementera de fyra 

hörnstenarna inom det transfomativa ledarskapet kan klienten se med positiva ögon på den 

personliga tränarens ledarskap. Att den personliga tränaren tar hänsyn till klientens mål och 

ifrågasätter gamla vanor och får klienten att se på sin tillvaro med ett nytt perspektiv genom 

att visa personlig omtanke. Att den personliga tränaren ger meningsfulla och uppmuntrande 

förklaringar som kan skapa inspiration och leda till motivation hos klienten. Samt att den 

personliga tränaren uppvisar en karisma som kan bidra med att klienten känner företroende 

för den personliga tränaren och ser denne som en förebild.  

Lisa kände att de är en ära att vara personlig tränare liksom Göran som kände att han var en 

vikig person. Som vi tidigare nämnt om inre motivation där en individ gör något för sin egen 

tillfredställning, att en individ gör något för sin egen skull, så har alla våra fyra personliga 

tränare en träningsbakgrund och ett genuint träningsintresse vilket gör att de trivs och tycker 

om sitt yrke, som i sin tur har positiva effekter på deras klienter( Hassmen & Hassmen, 2005). 

Viljan att hjälpa andra var en av orsakerna till att Anna och Göran utbildade sig till personlig 

tränare. De båda menade på att de har en kunskapsbank som de kan dela med sig till andra av 

samt fungera som ett bollplank.  Våra fyra intervjupersoner tyckte att egenskaper som öppen, 

lyhörd, punklig och social var vikiga egenskaper hos en personlig tränare. De menade även på 
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att en personlig tränare ska vara en bra människokännare, en person som vet när den ska 

pusha sin klient samt ge den utrymme.  

 

De personliga tränarna ser sig som en form av lärare och sin klient som en lärande person. De 

personliga tränarna är där för att skapa en förändring hos individen genom att ge dem nya 

erfarenheter. Robyn mfl( 2008) definierar lärande i sina teorier om lärande som så, genom att 

förmedla kunskap till sina klienter som de själva kan ta hand om och utveckla. Tobbe och 

Lisa sa, att de visar först och låter sedan klienten försöka. Inom social learning teorin (Robyn 

mfl, 2008) blir klienten som en modell för den personliga tränaren, där den personliga 

tränaren både kan korrigera och berömma sin klient. Detta kan även relateras till Banduras 

fyrstegsmodell, som också kan vara en bidragande orsak till att de personliga tränarnas 

pedagogik fungerar som den gör och att klienterna utvecklas och lär sig. Genom att klienten 

först får en demonstration kan denne själv sen med hjälp av vissa nyckelord testa sig fram 

med hjälp av den personliga tränarens vägledning. Genom Behavioural learning teorin 

(Robyn mfl, 2008) som handlar om att ett visst respons kan leda till en visst resultat,  kan vi 

se att om den personliga tränaren använder sig av beröm ger det klienten en positiv inställning 

till det den gör samt att den får en positiv inställning till situationen. Det är vikigt att den 

personlig tränaren skapar en njutbar och givande miljö, vilket i sin tur kan skapa motivation 

hos klienten. 

Genom att använda teorin symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 2004) kan vi få en större 

inblick i den personliga tränarens roll och de handlingar den utför gentemot klienten. Denna 

teori menar på att vi individer befinner oss i en ständig process som hela tiden förändras och 

när vi integrerar med andra tar vi hjälp av olika symboler för att definiera de situationer vi 

befinner oss i. 

 

En personlig tränare som blir anlitad av en klient tolkar klientens situation vilket leder till ett 

visst beteende hos den personliga tränaren. En klient och en personlig tränare kan tolka 

situation olika, dels när de börjar träna men samt även under. Där kan den personliga tränaren 

hjälpa att omdefiniera situationen för sin klient. Om fallet var att klienten tyckte att de var 

tråkigt att träna kan den personliga tränaren skapa förutsättningar som bidrar till att träning 

blir rolig samt får en meningsfull betydelse. Tack vare att vi ständigt befinner oss i en ständig 

process har vi alltid möjlighet att omdefiniera situationer. En personlig tränare kan testa sig 

fram och skulle det inte fungera så kan den personliga tränaren alltid prova något annat, som 

exempelvis en annan övning, som kanske är bättre passande än den som var tänkt ifrån 

början. När en klient och en personlig tränare träffas intrigerar de med varandra genom bland 

annat det talande språket och kroppsspråket. Under en övning så behöver de inte prata med 

varandra utan både har olika förväntningar på sig som de redan vet om, exempelvis att den 
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personliga tränaren har förväntningar på sig från klinten att finnas till hands och hjälpa till om 

de skulle behövas. För att kommunicera med varandra så använder vi oss av symboler, dessa 

symboler måste ha samma betydelse för vår omgivning som de har för oss för att de ska ha en 

mening. En personlig tränare bör använda symboler som klienten förstår för att det ska få en 

effekt. En klient kanske aldrig har hört talas om alla latinska namn på muskler och då är det 

inte så bra att använda detta språk om den personliga tränaren vill vara tydlig med 

klienten(Trost & Levin, 2004). 

Som vi nämnt tidigare så befinner vi oss i en stäning process som förändras, vilket gör att vi 

är aktiva individer, där våra gamla erfarenheter, känslor och normer blandas med nya 

situationer som leder till hur vi beter oss. Därför kan aldrig en personlig tränare förutsäga hur 

en klient kommer att vara. Tack vare att vi lever i en ständig process kan personlig tränaren 

med sina gamla erfarenheter anpassa sig till den nya situationen. Vi lever även hela tiden i 

nuet som är den sista hörnstenen i teorin, så de gäller att den personliga tränaren är här och nu 

och inte tänker att så här gick de förr gången och så här kommer det att gå idag. För klienten 

som kommer den dagen kan ha slarvat med ätningen och inte alls presterar som den gjorde 

förra gången eller inte alls gjort de övningar som den personliga tränaren och klienten kom 

överens om förra gången att klienten skulle göra(Trost & Levin, 2004). 

 

Vi människor har olika behov som måste tillfredställas enligt Maslows behovspyramid. Detta 

kan vara en annan orsak till att personliga tränare blir anlitade, tack vare att de uppfyller 

behovspyramidens fem steg(Lindmark & Önnervik, 2008).. En personlig tränare har kunskap 

om kroppen och vet hur den fungerar samt vet att de är vikigt med mat, sömn och uppmuntrar 

då också sin klient att vara det för att kunna prestera bra under sin träning(Hassmen & 

Hassmen, 2005, Lindmark & Önnervik, 2008). Som vi nämnt tidigare så ska en personlig 

tränare ansvara för klientens säkerhet, vilket medverkar till att klienten känner sig trygg 

tillsammans med sin personliga tränare och den miljö de befinner sig i, vilket är den sociala 

miljön. Under träningen får klienten även feedback och pushas som medverkar till att klienten 

känner att den gör något bra. Genom detta skapas det sista steget i behovspyramiden som är 

självförvekligande, där klienten under träningen kan känna att den förverkligar sig själv och 

kan nå sitt mål (Lindmark & Önnervik, 2008). 

Avslutningsvis så var alla våra fyra personliga tränare överens om att trenden att anlita en 

personlig tränare är här för att stanna. Om vi ser till utvecklingen inom det personliga 

tränaryrket under de senaste åren så kan vi anta att det kommer utvecklas ytterligare inom den 

närmsta framtiden. Det är en yrkesgrupp som har sitt fokus på träning och kost och ser till 

klientens utveckling och säkerhet inom detta(www.pt-school.com). Precis som vi nämnde 

tidigare att vi uppsöker en doktor när vi är sjuka och en tandläkare när vi har problem med 

tänderna, så ska personlig tränare också bli en självklar yrkesgrupp att uppsöka om man vill 
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ha hjälp med träningen. Fysisk aktivitet har många fördelar som gör att vi människor både 

mår bättre, kan arbeta effektivare och leva ett friskare liv. Detta ger uttryck för att hälsan i 

vårt samhälle kan bli bättre vilket inte enbart uppmärksammas av social styrelsen utan även 

av den kommersiella marknaden. Den kommersiella marknaden uppmärksammar även 

skönhetsidealet, hur vi individer förväntas se ut för att anses som attraktiva, vilket även 

medverkar till att de personliga tränarnas tjänster blir allt mer eftertraktade(Johansson, 200 

 

20.  Sammanfattning 

Vi vet att fysik aktivitet har positiv effekt på vår hälsa. Idag finns det ett yrkes grupp som har 

kunskap att kunna hjälpa oss individer att må bra genom motion. Denna yrkesgrupp, de 

personliga tränarna, ska bland annat vägleda, inspirera och motivera oss individer i vår 

träning och fysiska utveckling. Enligt våra intervjuade personliga tränare har det blivit mer 

tillåtet för oss ”vanliga” människor att ha en personlig tränare, det är inte bara för stjärnor 

längre. Den personliga tränaren ska fungera som en coach och vägledare till sin klient. Deras 

kunskap och uppläggning ska skapa en bra strategi som gör att klienten känner en utveckling i 

sin träning och finner motivation. Genom de personliga tränarnas pedagogik ska de skapa 

goda förutsättningar för klienten att ta emot den kunskap som förmedlas av dem. På så vis ska 

klienten på egen hand kunna fortsätta med sin träning utan assistans av en personlig tränare.  

 

21.  Förbättring 

Ifall vi skulle utveckla denna studie skulle de vara intressant att besöka Stockholm eller 

Göteborg och se ifall det är någon skillnad där i jämförelse med vad vi har fått fram. Se om 

det är någon skillnad varför individer väljer att anlita en personlig tränare, men också se om 

synen från de personliga tränarna skiljer sig åt från våra fyra personliga tränarna som vi 

intervjuat. För att få ett större perspektiv och en mer omfattande kartläggning skulle även en 

kvantitativ undersökning kunna genomföras i form av enkäter.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
Bakgrund 

1. Utbildning? 
2. Träningsbakgrund? 
3. Har du själv anlitat en personlig tränare? (Utveckla ditt svar) 
4. Vet du när konceptet personlig tränare lanserades i Sverige?(utveckla ditt svar) 

PT-rollen 
1. Vad tror du det finns för behov som människor har som gör att de väljer att utbilda sig 

till PT? 
2. Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till PT? 
3. Vilka egenskaper anser du att en PT bör inneha? 
4. Finns det några fördelar, respektive nackdelar med arr vara PT?(utveckla ditt svar) 
5. Hur ser du på din roll som PT? 
6. Vad upplever du för utmaningar med att vara PT? 
7. Vad bygger ditt lärande på? Hur fyller du på ditt eget kunskapsförråd, håller du dig 

uppdaterad med det senaste eller litar du på din tidigare kunskap och tidigare 
erfarenheter? 

8. Kan du beskriva din syn på kunden som en lärande person respektive dig själv som 
lärare? 

9. Hur motiverar du dig själv för att kunna leverera ditt bästa till kunden? 

Klienten 
1. Vad tror du det kan vara för behov som människor har som gör att de väljer att 

anlita/köpa tjänster av en PT? 
2. Vad upplever du är de största anledningarna till att personer anlitar dig som PT? 
3. Kan du se om behovet av PT har ökat på senare tid?(utveckla ditt svar) 
4. Hur motiverar du dina kunder att uppnå sina mål? 
5. Kan du se några skillnader i dina kunders motivation utifrån deras mål med träningen? 
6. Vilka tror du de vanligaste uppfattningarna är som individer har om PT? 
7. Hur tror du framtiden kommer att se ut för PT? 
8. Tror du konceptet PT kommer ha samma mening/innebörd i framtiden? 

 

 


