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Abstrakt 

Syftet med föreliggande uppsats är att få en inblick och förstå personliga tränares sätt att 

konstituera yrkeskapital i sitt dagliga arbete. För att besvara syftet formulerades tre 

frågeställningar angående personliga tränares syn på sin utbildning, kropp och deras relation 

till sina klienter. Utifrån semistrukturerade intervjuer tillsammans med åtta personliga tränare 

har sedan frågeställningarna försökt besvarats. Informanterna bestod av fem män och tre 

kvinnor i åldrarna 21 till 45 år. Det empiriska materialet har sedan utifrån Bourdieus 

kapitalbegrepp analyserats. Resultatet presenteras under tre olika teman som berör respektive 

frågeställning, liksom knyter an till Bourdieus olika kapitalformer. Resultatet av 

undersökningen visar att personliga tränare fortfarande befinner sig i en skärningspunkt 

mellan det formella och informella. För att konstituera yrkeskapital krävs det att personliga 

tränare utnyttjar och har alla kapitalformer till sitt förfogande. 

Nyckelord: Personliga tränare, Yrkeskapital, Fitness, Certifikat, Trovärdighet, Kredibilitet 
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1. Inledning 
Gymkulturen utgör idag en väl- planerad och designad träningskultur som globalt 

standardiserats, där man i världen, oavsett vart man befinner sig kan hitta snarlika 

träningslokaler, redskap och träningsformer (Andreasson & Johansson, 2015; 2016).  

Ifrån 1970-talet har fitness och gymkulturen utvecklats till en miljardindustri med 

internationella gymkedjor och utbildningsorganisationer. I utvecklingen av gym- och 

fitnesskulturen har träningsanläggningarna, som kan förstås som den huvudsakliga 

samlingsplatsen för träning, muskelbygge och livsstilsordlande, utgjort en central del. Antalet 

gym liksom gymutövare har ökat betydligt de senaste åren och enligt Riksidrottsförbundet 

(2012) används dessa träningsanläggningar av cirka 2 miljoner svenskar. Expansionen av 

gym- och fitnesskulturen kan enligt Andreasson och Johansson (2015) förstås utifrån en 

mängd olika faktorer, däribland den standardisering som ägt rum. Enligt Maguire (2008) har 

det funnits starka drivkrafter till att på en global nivå standardisera, kommersialisera och gör 

fitness till ett varumärke. I de flesta länder idag där gym och fitness är stort finns det redan 

väletablerade organisationer och företag, som erbjuder standardiserad utbildning för 

yrkesaktiva individer inom fitnessbranschen, där ibland personliga tränare (Andreasson & 

Johansson, 2015). I Sverige är det Swedish Standards Institute (SIS) som arbetar för de 

minimumkrav för att få kalla sig personlig tränare.  

Under sent 1980 och tidigt 1990-tal kunde personlig träning som service, tack vare en rad 

ekonomiska förändringar, nå ut till en bredare publik. År 2002 erbjöd hela 94% av alla 

kommersiella gym personlig träning som en möjlig service till sina medlemmar. Personliga 

tränare betalas för att designa och underlätta individers träning på en, en-mot-en nivå, och har 

blivit en vanlig service inom fitnessbranschen. Den personliga tränaren har förkroppsligat 

detta synsätt, denna blick, som kan skanna av våra kroppar och erbjuda den ultimata 

renoveringen av kroppen (Andreasson & Johansson, 2015). Personliga tränare är i mångas 

ögon instruktörer, motiverare, men också en statussymbol för hälsa och välmående (Maguire, 

2008; 2001). Idag befinner sig personlig träning i en skärningspunkt mellan det formella och 

informella, där det som värdesätts tenderar att variera utifrån varje individ. Detta gör sig extra 

tydligt då personliga tränare idag i stor grad förlitar sig på personlighet och utseende 

(Andreasson & Johansson, 2015; Hutson, 2013; Maguire, 2001; 2008), men samtidigt måste 
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samla på sig allt fler certifikat från utbildningar och kurser för att kunna kvalificera sig som 

personlig tränare. Idag utgör certifikat, förkroppsligad kunskap och personlighet alla viktiga 

delar i arbetet som personlig tränare, och då utbildningssystemet inom detta område delvis 

fortfarande är fragmenterat är det svårt att avgöra vad som räknas som legitimt respektive 

illegitimt (Ryan, 1995).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en inblick och förstå personliga tränares sätt att konstituera 

yrkeskapital i sitt dagliga arbete. För att besvara syftet har följande frågeställningar använts. 

1. Hur ser personliga tränare på och hur beskriver de sin utbildning i relation till 

yrkesutövandet? 

2. Vilka relationer till klienter utvecklas och hur kan dessa förstås i relation till tankar om 

professionalitet? 

3. Hur ser informanterna på sin kropp och dess påverkan gällande trovärdighet i yrket? 

 

1.2 Dispotion 

Studien kommer att presenteras i sex kapitel. I närmast följande kapitel, kapitel två, kommer 

tidigare forskning med anknytning till området att presenteras. Kapitel tre beskriver sedan den 

teori som använts vid analysen av resultatet, samt dess relevans för studien. Därefter följer 

kapitel fyra som beskriver metodologiska och etiska ställningstaganden. Kapitel fem redovisar 

därefter resultat med tillhörande analys. Slutligen i kapitel sex presenteras en avslutande 

diskussion tillsammans med en kortare diskussion om studiens användbarhet, liksom framtida 

forskning. 
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2. Tidigare forskning 
Att som personlig tränare uppvisa kredibilitet inför sina klienter menar Maguire (2008) kan 

vara problematiskt. Anledningen tror hon ligger i att personliga tränare inte på samma sätt kan 

luta sig mot status såsom individer yrkesaktiva inom traditionellt fastlagda yrken, som inom 

medicin och lag. Hon menar istället att en personlig tränares kredibilitet konstrueras genom 

mobiliseringen av olika sorters kapital där det exempelvis kan handla om kunskapsbevis 

igenom olika certifikat, diverse sociala näterk eller förkroppsligade resurser (Maguire, 2008). 

Maguire menar att professionaliseringen av yrket personlig träning har gett utbildning och 

kvalifikationer en ökad betydelse, där ett certifikat kan utgöra en stark grund till tränarens 

auktoritet och kredibilitet. Idag är certifikat inte endast ett bevis på rätt kunskap, utan tillåter 

också certifierade tränare att skilja sig från dem utan, samt ger tränare möjligheten att placera 

sig själv jämt andra certifierade tränare och jämföra kvalité (Maguire, 2008). Samtidigt som 

denna standardisering inom yrket möjliggör arbete inom olika träningsanläggningar, liksom 

andra delar av världen, menar Andreasson och Johansson (2015) att utvecklingen är tveeggad 

då den riskerar att nedmontera och strömlinjeforma kunskapsnivån ibland personliga tränare. 

 

Trots att utbildning utgör en viktig hörnsten menar dock Andreasson och Johansson (2015), 

liksom Maguire (2008) att ett certifikat inte ensamt kan försäkra potentiella kunder om hög 

kvalité, och att personliga tränare också är beroende av ett socialt och kroppsligt kapital. 

Resultatet från studien gjord av D’Abundo (2009) visade att personlighet och hur trevlig en 

person var, upplevdes som mer relevant i anställningsprocessen inom fitnessbranschen kontra 

personens utbildning och träningserfarenhet som inte ansågs lika relevant. Kanske som en 

följd av detta menar Harvey, Vacchani och Williams (2014) att det bland personliga tränare 

har blivit en allt vanligare strategi att genom ett välskött och glatt yttre försöka tilltala en så 

bred potentiell kundgrupp som möjligt. Även Maguire (2008) belyser hur viktigt en extrovert 

och entusiastisk personlighet inom yrket som personlig tränare är. Hon menar att personliga 

tränare måste gilla att hjälpa och prata med människor, och att tränare utan denna typ av 

personlighet och social skicklighet riskerar att misslyckas behålla sina klienter. På grund av 

att personliga tränare behöver jobba hårt för att hålla kvar sina klienter, då en anställning 

oftast inte garanterar en stabil inkomst, menar Maguire (2008; 2001) att den sociala aspekten 

av yrket är betydelsefullt, men också undervärderat.  
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Även Lloyd (2008) redovisar i sin studie att formella kvalifikationer, vid anställning av 

personliga tränare, blir överskuggade av anställarens syn på personliga egenskaper och social 

skicklighet. Men att som personlig tränare vara för utåtgående och social kan också få 

konsekvenser då den professionella distansen i relationen till klienten inte alltid är friktionsfri 

att upprätthålla. I studien gjord av Gavin (2010) som besvarades av 228 personliga tränare 

visade resultatet att personliga tränare inte bara känner sig manade att ge råd om träning, 

kropp, hälsa och kost, utan också avkrävs ge råd av personlig och känslomässig karaktär. Hela 

1/3 av Gavins (2010) studiepopulation uppgav också att de någon gång blivit kontaktade av 

en potentiell kund som förutom en träningsrelation, också uttryckte ett intresse av att skapa en 

romantisk relation, vilket talar för att relationen mellan tränare och klient är skör. 

Förhållningssättet till klienter uttrycks även i Andreassons (2014) studie som problematisk, 

där informanten Justin beskriver att samtal med klienter först och främst bör fokuseras på 

träning och träningsresultat och inte på privata angelägenheter. Justin påpekar dock att det är 

viktigt att vara kompisar, men att tränaren måste vara noggranna med att först och främst 

betona sitt professionella ansvar för sin klients hälsa (Andreasson, 2014).  

I studien gjord av George (2008) beskrev det att en vältränad kropp var det tydligaste sättet 

för en personliga tränare att övertyga andra om sin professionella skicklighet. Det visade sig 

också att personliga tränare ansåg deras förkroppsligade kunskap var en nödvändighet för 

anställning, och att ett misslyckande av att leva upp till den bild om hur en personliga tränare 

bör se ut kunde underminera deras kredibilitet (George, 2008). I sin studie (2008) fann även 

George, likt Harvet et al. (2014), att personliga tränare som inte praktiserar sin kunskap kring 

hur en vältränad kropp uppnås, löpte risken att bli ifrågasatt och att avskräcka kunder från att 

konsumera deras tjänst. Att vara bärare av en vältränad, muskulös och fettsnål kropp menar 

Maguire (2008) blir ett sätt för den personliga tränare att visuellt demonstrera sitt engagemang 

till yrket, samtidigt som det framställer tränaren som trovärdig och auktoritativ. Även Hutson 

(2013) fann i sin studie att en vältränad kropp var viktig vid uppbyggnaden av tillit i 

relationen klient och tränare sinsemellan. Det visades sig även att klienter, då de investerat 

pengar i mötet med tränaren, också hade förväntningar på tränarens utseende där en hög nivå 

av kroppsligt kapital ingav en säkerhet om tränarens kvalifikationer.  
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Resultatet från studien genomförd av Solomon (1998) talar också för att en servicearbetares 

kropp var viktig i kundens ögon. Detta då skicklighet, kroppsfigur, utseende och 

kommunikationsförmåga var viktigare för kundens känsla av tillfredställelse än de 

traditionella faktorerna såsom pris, tillgänglighet och kvalifikationer. För de flesta personliga 

tränare blir en vältränad fysik ofta sammanflätat med framgång, men likt det Harvey et al. 

(2014) också lyfter finns det en tröskel över hur mycket man kan vinna på det kroppsliga 

kapitalet. Även Maguire (2008) delar detta tänk kring en tröskel för det kroppsliga kapitalet, 

där den förkroppsligade kunskapen blir en sorts nödvändighet i konstruktionen av kredibilitet, 

men samtidigt riskerar att underminera tränarens professionalitet ifall ett överflödigt fokus 

hamnar på kroppen. Den vältränade fysiken har idag blivit ett sätt för personliga tränare att 

generera staus, och Baudrillard (1998) menar att personliga tränare, i en värld full med 

problem av typen övervikt och fetma, utnyttjar den kulturella skönhetsoron som råder genom 

att investera i sin egna fysik. Enligt Pingitore et al. (1994) och Belizzi och Hasty (2000) finns 

det idag en tro om att invider måste vara vältränade för att kunna instruera andra, och detta 

menar dem gör det problematiskt för individer som inte är vältränade inom fitnessbranschen. 

Denna problematik främställs tydligt i studien gjord av Sartore och Cunningham (2007) där 

en okvalificerad smal ansökande vid rekrytering av en personlig tränare, ansågs vara bättre 

lämpad och anställningsbar till högre grad än hennes kvalificerade överviktiga motsvarighet. 

Andreasson och Johansson (2015) beskriver att kroppen idag blir ett sätt att symbolisera 

framgång, hårt arbete och väcka åtrå. En vältränad kropp, liksom att se bra ut är idag något 

som säljer och därför blir investeringen av tid, energi och resurser gentemot den egna kroppen 

ett sätt för den personliga tränaren att symbolisera framgång men också öka sin status (Kwan 

& Trautner, 2011a; 2011b; Andreasson & Johansson, 2015). 
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3. Teoretisk ansats 
Kapitlet inleds med en övergripande redogörelse för den franske kultursociologen Pierre 

Bourdieus begrepp: kapital och habitus (Bourdieu, 1994, 1984). Därefter kommer en närmare 

presentation kring de begrepp som kommer att användas i studiens resultatanalys. 

 

3.1 Introduktion 

För att besvara syftet angående personliga tränares sätt att konstituera yrkeskapital i sitt 

dagliga arbete, har jag hämtat inspiration från Bourdieus begrepp och koncept. Främst har jag 

använt mig av hans begrepp kapital vilket är användbart ifall man vill undersöka varför vissa 

kunskaper värderas högre än andra. Begreppet kapital används i vardagslivet oftast i 

ekonomisk kontext där det handlar om ekonomiska tillgångar, men i Bourdieus 

begreppsapparat får det en betydligt större innebörd. Bourdieu menar att det finns olika 

former av kapital; ekonomiskt, socialt och kulturellt som tillsammans utgör den mer 

övergripande formen symboliskt kapital. Dessa kapital kan vara både materialiserade eller 

förkroppsligade, då genom habitus, och innefattar då att individen beter sig på rätt sätt utifrån 

sammanhanget, säger rätt saker, klär sig på rätt sätt eller gör rätt val när det gäller livsstilen 

(Larsson, 2009). Begreppet habitus kan förstås som kapitalens förkroppsligande och den 

utveckling som sker hos människor för att känna, tänka och handla på särskilda sätt beroende 

på situation och sammanhang. Genom mimik, gester, hållning eller sätt att gå och stå på 

uttrycker kroppen individens habitus. Förutom att berätta lite om individens historia, 

erfarenheter och vilka sociala sammanhang individen levt inom, tillåter också dessa skillnader 

i kroppsuttryck människor att skapa identiteter, få en känsla av tillhörighet, men också 

möjlighet att distansera sig från människor (Larsson & Fagrell, 2010). Bourdieu menar att 

världen redan består av strukturer, regelbundenheter och rutiner, och att det är genom mötet 

och tolkningen av dessa som vi förkroppsligar och skapar oss ett dispositionssystem som vi 

kan orientera oss via (Enelo, 2013). Det hela kan ses som en kamp om dominans och de mest 

prestigefyllda positionerna där en persons position och förutsättningar inom det angivna fältet 

påverkas av dess kapital (Bourdieu, 1994). Bourdieus begrepp ska ses som ett redskap för att 

förstå handlingar och strategier hos individer eller grupper i det sociala sammanhang de 

befinner sig inom. I studien så kommer Bourdieus teorier kring det sociala, kulturella och 

symboliska kapitalet att få utgöra en essentiell del och agera ryggrad under resultatanalysen, 
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liksom för de resonemang som görs kring uppbyggnaden av kredibilitet och legitimitet hos 

mina informanter. 

 

3.2 Kulturellt kapital 

Innehavandet av det kulturella kapitalet menar Bourdieu är avgörande för en individs 

framgång inom en viss kultur. Att känna till och inneha vad han uttrycker "den goda smaken" 

inom ett fält är att besitta ett stort kulturellt kapital. Han menar att om en person på något plan 

vill nå framgång i ett samhälle är personen tvingad till att acceptera samhällets krav på det 

kulturella, för om inte är chansen att göra sig hörd och att bli uppmärksammad minimal. Olika 

former av kulturellt kapital innefattar en individs förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, 

kunskaper, tekniker och sätt att uppfatta saker. Jag kommer i analysen använda mig av 

Bourdieus koncept om kulturellt kapital för att tolka och dra paralleller mellan teori och 

informanternas beskrivningar kring utbildning i relation till yrkesutövandet. Den goda smaken 

som är nödvändig för att nå framgång som personlig tränare kan antas spegla den kunskap 

som ansamlas genom diverse utbildning. Någon form av licens eller certifikat ses idag av 

många arbetsgivare som ett krav, och blir därför i många fall en nödvändighet för att beträda 

marknaden. Men i takt med att fler och fler personliga tränare licensieras initieras den 

maktkamp som ger nytt liv till frågan om vad som skall värderas och vilken kunskap som ska 

uppskattas och förknippas med makt. Men det är inte bara investeringar i form av ren fakta 

och kunskap som är avgörande för en personlig tränares uppbyggnad av yrkeskapital, utan 

också socialt kapital. 

 

3.3 Socialt kapital 

Bourdieu definierar detta som tillgångar i form av personkontakter, samt de aktuella eller 

potentiella resurser som genereras genom dessa kontakter. Det blir ett slags kapital utifrån 

relationer, sociala nätverk och kollegor, där individer i samspel med dessa relationer kan finna 

möjligheter som annars inte skulle uppstått (Wikipedia, 2017). Exempel på dessa resurser och 

möjligheter kan vara jobbmöjligheter, informationsspridning eller referat från andra individer 

tillhörande olika nätverk. Jag kommer i analysen använda mig av Bourdieus koncept kring 

socialt kapital för att förstå hur relationer till klienter utvecklas och hur dessa kan förstås i 

relation till tankar om professionalitet. Genom att studera informanternas berättelser ur ett 
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både makro- och mikroperspektiv vill jag lyfta fram fenomen som normer och 

tillitsuppbyggnaden mellan människor. Jag kommer även utforska vad för socialiserande som 

äger rum tränare och klient sinsemellan och vad för typ av relationer som de personliga 

tränarna anser önskvärd. Med ursprung i att socialt kapital också kan handla om att föra sig, 

tala och göra rätt livsstilsval kommer jag också att resonera kring personliga tränares val kring 

deras egen träning, samt hur de uppträder och socialiserar inom fältet. Socialt kapital kan 

således sägas hjälpa individen att öka och förbättra övriga typer av kapital, liksom deras 

chanser till att få legitimitet och nå framgång inom fältet. 

 

3.4 Symboliskt kapital 

Det symboliska kapitalet är inte ett kapital i sig utan ett tillstånd de övriga kapitalformerna 

antar när de erkänts legitima. Symboliskt kapital fångar hur det kommer sig att vissa individer 

anses respektabla, erhåller tilltro och ses som legitima inom sitt givna fält. Förutsättningen är 

dock att människor måste uppfatta kapitalet som värdefullt och därmed kan man säga att 

kapitalets framgång inte vilar i individens angelägenhet, utan hos den större gruppens 

föreställningar. Kapital blir därmed symboliskt när dess värde erkänns av andra individer 

aktiva inom samma fält. I min analys kommer jag att använda mig av Bourdieus koncept 

kring symboliskt kapital i ett försök att förstå hur informanterna ser på sin egen kropp och hur 

den påverkar deras trovärdighet inom yrket. Genom kläder, stil eller intressen vill man visa 

tillhörighet till något. Förutom att visa vilket företag de personliga tränarna tillhör kan de 

också beroende av klädsel exponera sin kropp i marknadsföringssyfte eller auktoritet vilket 

jag under analysen kommer resonera kring. Symboliskt kapital kan också inom studiens 

kontext handla om att genom kroppslig konstruktion visa tillhörighet till, och marknadsföra 

sig gentemot, en viss typ av klient, där den personliga tränaren nischar sin service efter vad 

dennes kropp utstrålar. Enligt Bourdieu innebär innehavet av positioner med social betydelse, 

motivation till innehav av nya liknande positioner och han menar att detta skapar en tendens 

att symboliskt kapital tilldelas dem som redan har kapital. Kapital föder alltså kapital och 

inom fältet för personliga tränare skulle detta kunna undersökas utifrån hypotesen att ju större 

klientel en personlig tränare har, ju större är efterfrågan liksom antalet klienter som söker sig 

till tränaren. 
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3.5 Sammanfattning 

Bourdieus begrepp, liksom de olika kapitalformerna är inte särskilt användbara var för sig, 

utan de blir verkningsfulla först tillsammans. Det är i relationen mellan individ, grupp och det 

sociala sammanhang som normer och värderingar produceras och reproduceras. Men trots att 

kapitalbegreppet är relationellt är det inte den enskilda individens tro, utan snarare 

kollektivets tro om vad som anses eftersträvansvärt som genererar avkastning eller i en 

personlig tränares fall genererar kredibilitet, legitimitet och förtroende hos klienten. Rätt 

kunskap och fördjupad kunskap kan vara värdefullt, men likaså kan kroppsform, fysik och 

fysisk förmåga generera högt symboliskt kapital. De olika kapitalformerna är en tillgång, men 

kan också vid otillräcklig mängd vara en förbannelse i mötet med klienter. Likt det Bourdieu 

påpekar uppstår ett sorts självgenererande system som innebär att symboliskt kapital ofta 

tilldelas individer som redan besitter en stor kvantitet kapital. Avslutningsvis krävs det att det 

existerar en marknad där kapital kan ackumuleras och konverteras, och där kapitalet 

efterfrågas och bedöms som en tillgång inom fältet. 
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4. Metod 
I följande kapitel redogör jag för mitt tillvägagångssätt i studien. Kapitlet tar upp bland annat 

val av metod, urval, tillvägagångssätt och slutligen studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Val av metod 

Då syftet med studien var att förstå personliga tränares sätt att konstituera yrkeskapital i sitt 

dagliga arbete blev det ett naturligt val att använda sig av den kvalitativa forskningsmetoden 

med intervjuer (Bell, 2007). Syftet med att göra intervjuer är enligt Kvale (1997) att 

frambringa kunskap genom samtal, vilket även min ambition var då jag ville försöka förstå, 

beskriva och tolka informanternas upplevelser och uppfattningar. 

 

4.2 Urval 

Genom ett bekvämlighetsurval skickades förfrågan om deltagande i studien ut till fem 

träningsanläggningar som erbjuder personlig träning i Kalmar län. En person tillfrågades 

individuellt då denna inte var bunden till någon träningsanläggning utan istället var yrkesaktiv 

utomhus och hemma hos sina klienter. För att se informationsbrevet som skickades till 

informanterna, se Bilaga 1. Ambitionen vid planeringen av studien var att ha ett deltagarantal 

på 12 informanter, men då rekryteringen visade sig vara problematisk ändrades de 

inklusionskriterier som till en början var att informanterna: (1) var över 18 år; (2) var 

yrkesaktiva inom personlig träning; (3) var i samtycke att delta; (4) besatt god kunskap i 

svenskt tal och skrift. De förändringarna som utfördes gällande inklusionskriterierna var att 

informanterna, istället för att behöva vara yrkesaktiva, endast behövde ha tidigare erfarenhet 

inom yrket eller behörighet i form av certifikat eller licens. De informanter som var 

intresserade av att delta i studien anmälde sitt intresse via mail eller telefon till författaren. 

Författaren hade ingen nära relation till någon av de totalt åtta informanterna som intervjuades 

i studien. Bakgrundsinformation om informanterna presenteras i form av ålder, kön, tidigare 

träningserfarenhet, erfarenhet inom personlig träning och motivering kring yrkesvalet.  

För informanternas bakgrundsinformation, se Bilaga 2.  
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4.3 Skapandet av intervjuguiden 

Under december månad 2016 utfördes en provintervju vars syfte var att testa frågornas 

utformning och ordningsföljd. Provintervjun utfördes tillsammans med en individ som hade 

yrkeserfarenhet inom personlig träning. Det som upptäcktes under provintervjun var att 

frågorna som ställdes ofta genererade relativt korta och inte särskilt utförliga svar, vilket 

resulterade i att provintervjun exkluderas från studien. Genom provintervjun fick också 

författaren chans att utvärdera sig själv i kontexten av en intervjusituation, samt testa och 

säkerställa sig om att inspelningsverktygen var upp till förväntan. Som författare ville jag med 

mina intervjuer ge informanterna chansen att reflektera, beskriva och utveckla sina svar och 

därför slogs frågor ihop till övergripande teman. De teman som delade upp mina frågor bestod 

av: syn på kroppen, certifikat och klientrelation. Tematiseringen av intervjufrågor gjordes 

utifrån de tre frågeställningar som använts för att besvara syftet. Frågor i intervjuguiden var 

av öppen karaktär och vid de frågor som inte genererade ett uttömmande svar ställdes 

följdfrågor, intervjuerna var alltså av semistrukturerad karaktär (Bell, 2007). För att 

undersökningen, liksom intervjun, ska bli så bra som möjligt är det viktigt att rannsaka sig 

själv som författare och fråga sig vad man har för personliga erfarenheter till det man 

undersöker. Det är viktigt att man för en diskussion med sig själv om arbetet innan det börjar, 

för att på så sätt undvika att man undersöker det redan befintliga. Under min studietid och 

som förberedelse inför studien har jag läst litteratur om det valda ämnet för att få nya 

infallsvinklar och synsätt på problematiken kring arbetet som personlig tränare. Jag har under 

formuleringen av intervjufrågor försökt att distansera mig från min egna förförståelse och 

antaganden om ämnet, för att frågorna skulle vara så öppna och lättförståeliga som möjligt 

(Granskär & Höglund, 2008). För att se intervjuguiden, se Bilaga 3. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna ägde rum under de två första veckorna Januari 2017 och varade mellan 20-30 

minuter. Motiveringen att använda semistrukturerade intervjuer ligger i att ge informanterna 

utrymme för avvikelse ifall de tog upp intressanta ämnen. Vart någonstans intervjuerna 

genomförs kan enligt Thomsson (2002) ha stor betydelse för hur intervjun utspelar sig. Jag 

beslutade mig därför att informanterna själva skulle få bestämma vart intervjuerna skulle 

genomföras. Detta för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt, vilket även Thomsson 
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(2002) menar är en förutsättning för att få bra intervjuer. Alla intervjuer genomfördes på olika 

gym och träningsanläggningar i Kalmar län, med ett undantag där en telefonintervju ägde 

rum. Innan påbörjad intervju beskrev jag kort studiens syfte, vilka frågor intervjun kommer att 

behandla och att det är deras berättelser som står i fokus. I samtliga fall användes telefon och 

dator för att spela in intervjuerna och därför var jag innan påbörjad intervju noggrann med 

återigen ge informanterna chansen att verifiera godkännandet av inspelningen. Efter intervjun 

fick informanterna chans att diskutera, tillägga och korrigera eventuella missförstånd, samt 

information om hur de vid intresse kan få tillgång till den färdiga studien. 

 

4.5 Databearbetning 

För att analysera data användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket 

innebär att informanternas berättelser analyserats opartiskt. Efter varje genomförd intervju 

skrevs den så snabbt som möjligt ner och överfördes från tal till skrift. Jag valde att skriva ner 

intervjuerna i sin helhet eftersom den information som vid första genomlyssningen inte verkar 

relevant kan finnas vara av intresse under arbetets gång. Transkriberingen utfördes ordagrant 

men pauser, skratt och betoningar exkluderades. De transkriberade intervjuerna lästes sedan 

igenom noggrant ett flertal gånger där centrala meningar kondenserades, för att sedan bilda 

nyckelord. Analysen fortskred genom att dessa nyckelord bildade kategorier vilka sedan 

skapade teman. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. All information har behandlats konfidentiellt och ingen individ i studien kan 

identifieras. Deltagandet i studien var helt frivilligt och informanten kunde när som helst 

avbryta sin medverkan utan någon motivering. Intervjuerna spelades in på mobil och dator, 

vilka sedan överfördes till en lösenordsskyddad dator för förvaring. Alla informanter kan vid 

intresse ta del av studiens färdiga resultat, dock har jag inte visat någon av mina informanter 

deras intervju i textform vilket kan anses vara en viktig del av det etiska arbetet. Till mitt 

försvar kan utskrifter från intervjuer göra så att informanten börjar reflektera för mycket om 

vad som sagts, vilket kan lämna dem med en splittrad känsla då det kan kännas ovant och 
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obehagligt att se sitt vanliga talspråk i skrift (Thomsson, 2002). Under intervjun har jag varit 

medveten om att en del frågor kan uppfattats som känsliga, i huvudsak frågor om tankar kring 

den egna kroppen. Jag har dock varit tydlig med att redogöra för informanterna att anonymitet 

garanteras och att allt kommer behandlas konfidentiellt. Att vara med i uppsatsen var 

dessutom frivilligt och då informanterna innan fått en bra inblick angående vad intervjun kom 

att handla om förutsatte jag att intervjun inte uppfattats allt för obehagligt. 

 

4.7 Studiens styrkor och svagheter 

En av studiens styrkor är urvalets könsfördelning, vilket utgjordes av fem män och tre kvinnor 

vilket gör att studien beskriver både manliga respektive kvinnliga personliga tränares 

upplevelser. Ytterligare styrkor är den utspridda åldersfördelningen, informanternas 

varierande erfarenhet inom yrket och att anläggningar som mina informanter var yrkesaktiva 

inom mestadels varierade. Dessa styrkor minimerar risken för att liknande svar uppkommit på 

grund av att informanterna relaterat till varandra, men också gett resultatet en ökad bredd och 

överförbarhet. Dock får man ha i beaktning att studien endast utgjordes av åtta informanter 

vilket kan tala för svårigheter att generalisera och applicera resultatet på en större population 

personliga tränare. Den varierande erfarenheten hos mina informanter kan också ses som en 

svaghet då det kan tillåtit de mindre erfarna tränarna att beskriva en skev och inkorrekt bild av 

fältets verklighet. Ytterligare en styrka var att författaren vid sju av åtta intervjuer träffade 

informanterna personligen vilket gav chans att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck, dock 

exkluderades detta i transkriberingen vilket i sin tur kan anses vara en svaghet och som en 

missad chans på mer berikande intervjuer. Författaren har sedan tidigare erfarenhet inom 

fitnessbranschen (dock inte inom personlig träning) vilket kan ha möjliggjort att författaren på 

ett mer ingående sätt kunnat förstå informanterna och därigenom kunnat hålla intervjuerna 

mer lättlöpande. Samtidigt på grund av att författaren saknade erfarenhet inom det givna 

yrket, kunde frågor ställas ur ett nyfiket perspektiv som krävde att informanterna behövde 

reflektera och förklara sina svar mer ingående. Detta ställningstagande, liksom författarens 

bakgrund tror sig kunnat förenkla förmågan att lägga egna värderingar åt sidan under 

analysprocessen, och på så sätt inte projicera egna uppfattningar och förväntningar på datan i 

syfte för att det ska överensstämma med en egen realitet.  
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4.8 Tillförlitlighet 

En undersökning är tillförlitlig ifall den mäter det som är för avsikt att mätas (Thomsson, 

2002). Men att som forskare vara helt säker på att man verkligen har besvarat sitt syfte kan 

visa sig vara svårt då det inom kvalitativ metod och intervjuer inte finns några rätt respektive 

fel svar (ibid.). Vid frågor efter åsikter finns det en rad faktorer som kan påverka svaret, och 

Bell (2007) menar att personen som blir intervjuad exempelvis kan ha influerats av en mängd 

olika faktorer som kan påverkat han eller hennes åsikter. Därmed blir det inte säkert att två 

olika intervjuare som använder sig av samma frågeschema genererar identiska svar (ibid.). 

Validiteten i kvalitativa studier berör således inte endast forskaren utan påverkas i stor grad av 

tillförlitligheten hos intervjupersonen. Som forskare kan man inte vara helt säker på att 

informationen som insamlas är helt korrekt, utan kan endast ifrågasätta och vara kritisk i den 

mån det går (Thomsson, 2002). Det som har gjorts under studiens gång som berör validitet är 

att författaren konstant arbetat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta arbete 

gentemot syftet har ägt rum i utformningen av intervjuguiden, liksom vid analys och 

databearbetning. Då validiteten är beroende av frågornas relevans till syftet så har mina frågor 

baserats på min tidigare kunskap samt tidigare forskning som är relevant till syftet. Under 

intervjutillfällena har författaren försökt främja studiens validitetet genom att tydligt ställa 

frågor, liksom följdfrågor för att syftet skulle uppnås. Även intervjuerna har i sin helhet, och 

så noggrant som möjligt, blivit utskrivna från tal till skrift i ett försök att säkerställa hög 

validitet (Thomsson, 2002). För att sammanfatta så finns det mycket som har potential att 

påverka studiens validitet, men då författaren har varit så noggrann som möjligt i studiens alla 

stadier så kan hög validitet presumeras. 

 

 

  



 

 

 

15 

 

5. Resultatanalys 
Följande kapitel tar upp resultatet av intervjuerna samt dess analys. Vid analysen har mina 

tidigare beskrivna begrepp från Bourdieu använts och varit utgångspunkter. Jag inleder 

kapitlet med att redovisa hur informanterna beskriver sin utbildning i relation till sitt 

yrkesutövande. Därefter utforskas informanternas tankar kring relationer till klienter och hur 

dessa förstås i relation till tankar om professionalitet. Slutligen zoomar vi in och försöker ta 

reda på hur informanterna ser på sina egna kroppar och hur kroppen påverkar trovärdigheten 

inom yrket. Värt att notera är att de olika kapitalformerna inte anses vara särskilt användbara 

var för sig, utan de blir först effektiva tillsammans. Detta genomsyrar mitt resultat, liksom 

analysen i helhet då alla kapitalformer är av relevans oavsett avsnitt. Inledningsvis presenteras 

ett citat från studien som jag tycker på ett bra sätt beskriver den existerande problematiken om 

kredibilitet, legitimitet och trovärdighet som är vardag för personliga tränare. 

 

(Lars): Det är jätteolika från klient till klient. Vissa klienter är ju super noggranna med vem som ska träna 

dem och det är ju skitbra att dem är det. Det vill ju jag att dem ska vara och då är det ju upp till mig att 

bevisa för dem att jag förtjänar att träna dem, och det kan ske genom utbildning, tidigare erfarenheter och 

som sagt det personliga. Genom dem bitarna så tror jag att man lyckas bevisa det. 

 

5.1 Utbildning inom yrket personlig träning 

Likt det Lars uttrycker i det inledande citatet är det upp till honom att bevisa för klienten att 

han förtjänar att träna dem. Ett sätt att göra detta på säger han är genom att ha utbildning,  

vilket genom han vill bevisa för klienten att han besitter rätt kompetens i form av rätt 

kunskaper, tekniker och sätt att förhålla sig till sin kropp. I följande berättelser kommer jag 

utforska hur personliga tränare ser på, och beskriver sin utbildning i relation till 

yrkesutövandet. Först upp är informanten Thomas som resonerar kring certifikatets roll för att 

beträda marknaden: 

 

(Thomas): I dagens marknad är det så att det krävs en bra licens för att många arbetsgivare ens ska vilja 

anställa dig. Det är ju jättesvårt för en arbetsgivare att veta vad du går för om du bara kommer och säger 

att du är självlärd, och kanske är du hur grym som helst men om inte den här arbetsgivaren har chans att 

testa dig eller har referenser eller liknande att utgå ifrån så är det jättesvårt att komma in i 

arbetsmarknaden. 
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Thomas beskriver att en individs framgång inom vissa kulturer kan komma att avgöras utifrån 

det kulturella kapitalet. I detta fall uttrycker Thomas det som en nödvändighet och som ett 

krav för chans till anställning. Thomas menar att oavsett hur bra kunskap, teknik eller en 

persons sätt att föra sig är, så kommer det som något sekundärt och i skuggan av det certifikat 

som krävs för att göra entre på marknaden. En personlig tränare måste inte bara behaga och 

smitta av sig en känsla av trovärdighet ut mot klienten, utan också mot arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren måste få en känsla av vad personen i fråga “går för”, och detta kan göras 

utifrån certifikat, referenser eller genom att “testa” personen vilket för tankarna till ett fysiskt 

test där förmåga och teknik sätts på prov. Även genom socialt kapital i form av referenser, så 

kan tränaren inge arbetsgivaren med trygghet och bevisa att rätt kunskap är på plats. 

Ytterligare ett intressant uttryck är det Thomas nämner om en “bra licens” vilket väcker 

frågan om vad som klassificeras som en bra respektive mindre bra licens. Detta speglar den 

maktkamp som Bourdieu beskriver kan uppstå i ett fält, där Thomas inom sitt fält identifierat 

existensen av en mängd olika utbildningar med tillhörande intyg som alla har som ändamål att 

bevisa rätt kunskap. Men samtidigt som förekomsten av utbildningar ökar, så ökar liksom 

ifrågasättandet av dem, vilket initierar den maktkamp som ger nytt liv till frågan om vilka 

utbildningar som ska anses värdefulla. Nedan delar även Rolf med sig av sina tankar och 

användning av sin licens: 

 

(Rolf): Just det här med licens tycker jag är jätteviktigt och att ha det på papper. För händer det någonting 

eller om någon ifrågasätter det man gör så kan man hänvisa till den utbildningen, och sen behöver man 

inte säga om det är rätt eller fel. Så ifrågasätter någon det jag lär så hänvisar jag alltid till det jag fått lära 

mig på utbildning. Sen påpekar jag också att det kan vara så att jag inte fått lära mig rätt, men såhär fick 

jag lära mig och för såhär många år sedan. 

 

Att ha pappersbevis på rätt kunskap anser Rolf är en viktig del i yrket. Han beskriver gymmet 

som en miljö där ifrågasättande hör till vardagen, och där han vid konfrontation använder sig 

av sin licens som en sorts säkerhetslina. Han intar en neutral position där han inte vill påstå 

sig besitta dagens “goda smak”, utan att han istället besitter den kunskap som en gång ansetts 

värdefull. Han distanserar sig också från den auktoritära position som det kulturella kapitalet 

har potential att tillföra honom, genom att påpeka att han nödvändigtvis inte lärt sig rätt under 



 

 

 

17 

 

utbildningen, och att möjligheten för att hans kunskap är utdaterad existerar. Detta kan tolkas 

som användandet av socialt kapital, där han genom sitt uppträdande inte oroas av tanken att 

vara inkorrekt framför en klient, och på så sätt undviker en situation där han underminerar sin 

trovärdighet. Härnäst beskriver informanten Lars vad han tror är en oförmåga hos klienterna 

att välja tränare endast utifrån licens: 

 

(Lars): Personliga tränare har ju koll på de olika licenserna och utbildningarna, och vet hur tunga de är. 

Men en klient har ju inte samma koll, för om klienten ser en licensierad personlig tränare så är det ju sak 

samma om man har en licens från PT school, academy, eleiko eller vad som helst. Så det blir inte lika 

viktigt egentligen. Så jag tror inte att utbildningarna väger så tungt egentligen, utan det är nog rätt ytligt. 

 

Likt inom ett vakuum utförs en maktkamp mellan personliga tränare där frågan om utbildning 

och om vad som skall värderas är i flux. Samtidigt, utanför detta vakuum, är ett antal 

personliga tränare såsom Lars fullt medvetna om att licens inte är det enda som är värdefullt i 

klienternas ögon. Lars vill till och med påstå att vilken typ av licens som tränaren besitter är 

orelevant från klientens perspektiv, och där den förkroppsligade kunskapen istället blir central 

del i skapandet av trovärdighet. Lars berättelse talar för att det fortfarande, trots den 

standardisering som ägt rum, existerar en spelyta för personliga tränare utan licens. 

Personliga tränare kan inom denna spelyta utnyttja klienters okunnighet angående vad de kan 

kräva och förvänta sig rent kunskapsmässigt av en personlig tränare, och istället låta sitt 

förkroppsligande attrahera klienter. Härnäst delar Petra med sig av sina tankar kring certifikat 

och hon har en annan helt annat åsikt: 

 

(Petra): Det är inte precis så att jag visar upp alla mina papper på vad jag har läst.  

Det finns ju dem som inte läst något alls men som är jätteduktiga och sen finns det också dem som läst en 

massa utbildningar men som inte kan någonting. Så det handlar mycket om personlighet och hur 

intresserad man är. Är man jätteintresserad av träning och hälsa och konstant läser på hela tiden, hittar nya 

artiklar och träningsmetoder… det finns dem som har licens men som stannar på samma plats i 3 år och 

inte lär sig något nytt, och det är en jättestor utveckling i träningsbranschen med nya maskiner och 

redskap… så det är viktigt att hålla sig uppdaterad. 

 

Petra i motsats från de tidigare informanterna anser inte licens som en essentiell del av hennes 

legitimitet. Hon menar att hon helst inte “visar upp alla sina papper” vilket säkerligen, i 
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kontexten av en anställning skulle visa sig vara gynnsamt. Samtidigt i möte med klienter, 

vilka är mer benägna att utgå från mindre formella former av kunskapsbevis, kan en för ivrig 

demonstration av det kulturella kapitalet underminera hennes professionalitet och få henne att 

framstå som längtansfull efter trovärdighet. Petra bekräftar också existensen av yrkesaktiva 

personliga tränare utan licens, liksom existensen av tränare med licens men som trots deras 

utbildning inte har rätt kunskap för att på ett framgångsrikt sätt navigera sig inom yrkesfältet.  

Hon beskriver också tränare som inte har någon utbildning men som trots avsaknad, i 

klienternas ögon lyckats få förtroende, auktoritet och nå framgång inom yrket. Tränare som 

skaffar licens och som sedan slutar ta till sig ny information beskrivs som negativt, och som 

en form av tränareparalys. Petra menar att tränare ständigt bör läsa på om ny forskning och 

nya träningsmetoder då deras bransch konstant utvecklas. Men inom ett fält där konstant 

förändring sker, och där majoriteten värdesätter kunskap utifrån licens kan det uppstå 

svårigheter att generera kulturellt kapital igenom detta kunskapsforum. Då majoriteten av 

individerna inom det givna fält förlitar sig på licens som deras kunskapsbevis, och endast en 

minoritet delar detta nytänk med Petra blir det därför ingen självklarhet att Petra genom att 

ligga i framkant med den senaste forskningen, kan förvänta sig ett stort kulturellt kapital som 

gensvar. 

 

Mina informanter beskriver licens som en nödvändighet för att göra entre på marknaden och 

som ett krav för anställning. Oavsett hur bra kunskap, teknik eller personens sätt att föra sig 

är, så kom dessa faktorer som något sekundärt och i skuggan av en licens. Dock berättas det 

om tränare, som trots sin avsaknad av licens, anses besitta rätt kunskap och som når 

framgång. Den status som en licens bidrar med verkar dock vara splittrad mellan två läger 

som utgörs av tränarna själva, och klienterna, där klienterna verkar vara mer benägna att göra 

sitt val av personlig tränare utifrån ytliga och informella variabler. Detta samtidigt som 

tränarna inom sin yrkeskategori ägnar sig åt den maktkamp som har till syfte att värdesätta 

och väga licenser mot varandra. Licensen kan förstås som ett sätt att inge en känsla av 

trovärdighet utåt klienten, liksom till arbetsgivaren, men kan också agera säkerhetslina vid 

eventuella konfrontationer och ifrågasättande. Det framhävs dock att licens inte får ge tränare 

privilegiet att förkasta ny kunskap då detta kan resultera i ett läge av som beskrivs som en 
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sorts tränarparalys där tränare ständigt förkastar ny kunskap och endast lutar sig mot sin 

licens. 

 

5.2 Relationen mellan tränare och klient 

Blickar vi tillbaka på det inledande citatet och Lars berättelse om olika tillvägagångssätt för 

att vinna klienters förtroende, så beskriver han att ett sätt är genom personlighet. I följande 

berättelser kommer jag utforska vilka sorts relationer till klienter som mina informanter anser 

önskvärda. Jag kommer också utforska konstruktionen av tillit tränare och klient sinsemellan, 

samt deras tankar kring ett återkommande klientel. Först upp är informanten Tim som delar 

med sig av sina tankar kring återkommande klienter och vad det är klienterna faktiskt betalar 

för: 

 

(Tim): Det är skitsvårt för någonstans...det blir en paradox för någonstans vill man att de ska bli 

självgående och att det ska vara enkelt att träna. Att det inte ska behöva vara så hög ribba för att komma 

hit och träna. Men sen åt andra hållet så vill ju jag ha kvar dem hela livet hos mig så att jag kan tjäna 

pengar och leva på det, betala mina räkningar. Men det beror ju helt på klienten och det handlar ju inte om 

träningen i slutändan, utan vår relation. Dem köper inte träningen utan dem köper mig och är vår relation 

bra så kommer dem alltid fortsätta träna med mig, även om man inte utvecklar träningen så mycket utan 

bara hittar på lite nytt och kul varje gång. 

 

Tim upplever det svårt att förhålla sig till den paradox som kräver att personliga tränare idag 

aktivt måste jobba med rekrytering och utveckling av en grupp återkommande klienter 

(Maguire, 2001), men samtidigt på ett personligt plan ta intresse för klienten med risk att bli 

för känslomässigt insatt. Ur ett privat och ekonomiskt perspektiv vill han behålla klienten hela 

livet, så att han på så sätt kan gynnas ekonomiskt, men samtidigt har han en önskan om att 

ribban för att ta sig till gymmet inte ska vara så hög och att det bör vara enkelt att träna. Det 

blir en krock kring det professionella och den entreprenöriella agendan där det onekligen finns 

svårigheter att förhålla sig till de principer som följer med yrket som personlig tränare. Dessa 

principer har stadgats upp och är en del av standardiseringen som skett inom fältet. De 

beskriver bland annat att tränarens huvudansvar ligger i klientens säkerhet, hälsa och välfärd. 

Detta ansvar får heller aldrig kompromissas för det egna intresset eller vinning, och därför bör 
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antalet träningssessioner liksom de rekommendationer som tränaren gör inte grundas på deras 

möjliga finansiella vinster (IDEA, 2017; NCSF, 2017; Maguire, 2008). Relationen tränare och 

klient sinsemellan porträtteras bland dessa principerna endast som något professionellt där 

privatlivet lämnas utanför relationen (Brooks, 2004; IDEA, 2017; NCSF, 2017). Men Tim 

anser att detta är svårt då träningen tenderar att hamna i skymundan, och att det istället blir 

relationen med Tim som klienterna köper. Genom att mobilisera och bruka sitt sociala kapital 

kan Tim omvandla det till ekonomiskt kapital. Tim kan utifrån sammanhanget med varje 

klient läsa av och framhäva de sidor av sig själv som ur klientens perspektiv anses vara 

värdefullt och på så sätt försöka försäkra sig själv ekonomiskt genom att skapa en relation 

som klienterna inte vill vara utan. Härnäst presenteras Lars reflektion kring utvecklingen av 

relationen mellan klient och tränare: 

 

(Lars): Det blir nog automatiskt mer personligt och även fast man försöker hålla det på en så professionell 

nivå som möjligt så blir det att man bygger en relation med sin klient. Så blir det ju mindre formellt men 

fortfarande professionellt. Sen är det en hårfin gräns för det får inte bli för nära. Det är jättesvårt för desto 

mer trygg klienten känner sig, desto bättre blir ju träningstimmarna man har tillsammans. Hela deras resa 

blir ju mer effektiv om klienten känner ett starkt förtroende för tränaren, men samtidigt kan det ju slå över 

och att man bombarderas med SMS eller telefonsamtal. Det kan ju bli för mycket så konsten att kunna 

hålla dem på lagom distans är viktigt. 

 

Lars beskriver att relationen mellan tränare och klient blir mer och mer personligt med tiden, 

och att han trots försök att hålla det professionellt utvecklar relationer till sina klienter. 

Problematiken som Lars beskriver har att göra med vart gränsen mellan en personlig 

professionell relation och en privat relation går. Relationen till klienter försöker han att låta 

utvecklas åt det mindre formella hållet, samtidigt som han försöker hålla den professionella 

sidan av relationen statisk. Ett tillvägagångssätt för Lars att generera socialt kapital är utifrån 

relationer och samspelet med individer tillhörande diverse nätverk. Med detta i åtanke kan det 

finnas risker med att utveckla olika sorters relationer bland klienterna, då det är inom 

nätverket av klienter som Lars genererar liksom kan bli bestulen på en stor del av sitt sociala 

kapital. Att agera lika och efter vad nätverket “Lars klienter” förväntar sig, kan Lars utifrån 

relationerna beslagta socialt kapital i form av informationsspridning, rekommendationer och 

därigenom jobbmöjligheter. Men utvecklas istället relationer av olika djup kan det istället bli 
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en negativ informationsspridning där professionaliteten ifrågasätts. Relationsutvecklingen 

tränare och klient sinsemellan kan därför beskrivas likt en dans där bägge parterna måste 

dansa efter samma melodi eller riskera att för eller senare trampa varandra på tårna. Dansen 

beskrivs som mer angenäm för både tränare och klient ifall det finns en stor tillit parterna 

sinsemellan, men också som något med potential att slå över i ett scenario där fritid 

bombarderas med SMS, telefonsamtal och tår trampas på. I citatet nedan beskriver Tim 

liknande problematik: 

 

(Tim): Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig, man är lite formell och sen blir man mindre och 

mindre formell och kan prata om lite vardagliga saker. Man blir mer personlig, sen blir jag aldrig privat 

men vi blir mer och mer personliga och kan prata om grejer i deras liv. Jag pratar aldrig om mig själv, 

utan det är deras timme så de får prata om sig. Sen tror jag det finns stora risker med att komma för nära, 

och då är risken att man säljer sig själv billigt och att man börjar ge bort för mycket. Jag tror att man ska 

akta sig för att bli för personlig för börjar man bli för personligt insatt finns risken att man börjar bjuda 

upp saker, samtidigt så ska man ju bli goda vänner också… 

 

Även i en professionell relation är det viktigt att vara vänner, men Tim betonar hur viktigt det 

är att skilja på det privata och det personliga. Han berättar att han utan svårigheter kan delta i 

diskussioner om klientens liv, men försöker hålla sitt liv utanför rollen som personlig tränare 

på distans. Tim menar också att eftersom klienten betalar för att träffa honom så får klienten 

mer än gärna spendera deras timme tillsammans med att prata om sitt liv. Detta kan tolkas 

som att vissa klienter är mer benägna att exponera och berätta om sitt habitus, och på så sätt 

blotta mer än vad det kroppsliga berättar för Tim. För att då som tränare konstruera socialt 

kapital kan det vara fördelaktigt att inte förkasta den privata information som klienten väljer 

att dela med sig utav, utan istället känslomässigt närma sig och visa intresse för klienten. 

Dock tror inte heller Tim att relationen mellan tränare och klient är friktionsfri utan ser risker 

i att man som tränare  “säljer sig själv billigt”, där man som tränare ger bort för mycket av den 

kunskap, träningsteknik och kamratskap som människor faktiskt är villiga att betala för. 

 

Mina informanter beskriver relationen med klienter som en dans där båda parter måste dansa 

till samma melodi. Denna dans anses dock inte vara friktionsfri, då tränare riskerar att bli för 

känslomässigt insatta i sin klient, vilket i sin tur förknippas med risken att sälja sig själv 
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billigt. Detta samtidigt som klienten måste förhålla sig till den hårfina gräns som separerar en 

vänskaplig professionell relation och en privat relation, så det inte resulterar i en situation där 

telefonsamtal och SMS inkräktar på tränarens privatliv. Relationen tränare och klient 

sinsemellan beskrivs bli mindre formell med tiden, trots försök från tränarna att distansera sig 

själva och bevara relationens professionalitet. Det verkar finnas svårigheter att förhålla sig till 

den paradox som utgörs av tränarens ansvar för klientens hälsa, säkerhet och välfärd, och 

tränarens egna intresse där de ur ett privat och ekonomiskt perspektiv vill behålla klienten 

hela livet. Ett recept för att just behålla klienter verkar vara genom mobilisering och smart 

användning av socialt kapital där den personliga tränare blir en sorts betald gymkamrat vars 

relation klienten snabbt lär sig uppskatta, och inte vill vara utan. 

 

5.3 Kroppen och konstruktionen av trovärdighet 

Ett sista tillvägagångssätt att bevisa för klienten att man som personlig tränare förtjänar deras 

tid är, enligt Lars inledande citat, via tidigare erfarenheter. Tidigare erfarenheter tolkas här 

som förkroppsligad kunskap och där man genom praktik låtit kroppen få kännedom om den 

disciplin som lärs ut. I följande berättelser kommer jag att utforska hur informanterna ser på 

sin egen kropp, liksom hur kroppen kan komma att påverka yrket. Först upp är informanten 

Rolf: 

 

(Rolf): Jag skulle ju tycka någon är mer trovärdig ifall de själva tränar, håller igång och är hyfsat 

vältränade. Man ska kunna se att dem tränar regelbundet. De behöver inte vara jättestora och ha världens 

största muskler men jag tycker man bör se att de tränar iallafall, och ha det som största intresse. Kommer 

det någon som är tjock eller överviktigt så kan man ju ställa sig frågan ifall dem tycker det är roligt att 

träna. Ifall de tycker det är roligt överhuvudtaget och då sjunker ju trovärdigheten lite enligt mig om de 

själva inte lever som de lär ut. Likadant tycker jag att man ska kunna utföra alla övningar som man ger till 

sina kunder. Vad det är för funktion och att man vet vad det gör och hur det känns i musklerna, det är 

jätteviktigt. 

 

Rolf beskriver att personlig tränare anses som mer trovärdig ifall de tränar regelbundet och 

besitter en hyfsat vältränad fysik. Rolfs synsätt på en tränares trovärdighet speglar också den 

utveckling som Maguire (2001) beskriver i sin studie, där hon påstår att vi i takt med att den 
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sociala världen blir mer och mer opersonlig, allt oftare initierar sociala relationer utifrån 

bedömningar av utseende och intryck. Det symboliska kapitalet kan därmed ses som en viktig 

hörnsten även för det sociala kapitalet, då kapitalen tenderar att förstärka varandra. Det 

symboliska kapitalet föder inte endast sitt eget kapital, utan skapar också en aura av framgång 

vilket framhäver social interaktion med dessa vältränade individer som något exklusivt och 

angeläget. Samtidigt via dessa interaktioner kan nya möjligheter utvecklas vilket gör att det 

sociala kapitalet förstärks. För en personlig tränare menar Bourdieu att en muskulös, tonad, 

tunn och välvårdad kropp blir en symbol för hälsa, trovärdighet och legitimitet. Denna syn 

och värderingen av den vältränade kroppen härstammar inte heller från individens perception 

utan har istället sina rötter i kollektivets föreställningar, där majoriteten idag verkar anse ett 

tilltalande yttre som mer respektabelt och trovärdigt. Samtidigt som det kroppsliga kapitalet 

erbjuder personliga tränare ett sätt att bevisa sin skicklighet inom sitt fält har det också 

potential att stjälpa dem ifall otillräcklig mängd kapital ansamlats. Rolf anser inte att 

personliga tränare måste vara jättevältränade, men det ska inte heller råda något tvivel om att 

de faktiskt tränar. Rolf avslutar med att betona hur viktigt det är att personliga tränare lever 

efter det som lärs ut, men också vikten av att på ett kroppsligt plan kunna relatera till klienten. 

Han menar att tränare inte bara skall ha den rätta teoretiska kunskapen utan även på en fysisk 

nivå erfarit övningen och veta hur det känns i muskeln under utförandet. Även nästa 

informant, Jessica, delar Rolf synsätt på kroppen men beskriver också hur hon tror klienter 

resonerar i valet av tränare: 

 

(Jessica) Det behövs nog alla sorter. Någon som är överviktiga skulle säkert känna sig mer trygg med en 

person som är överviktig själv, sen skulle jag inte välja den personen, liksom alla väljer inte mig. Man 

hade nog tänkt att det den överviktiga tränaren kör, det funkar nog inte så bra. Sen kan personen vara 

jättekunnig men tyvärr går man nog mycket på det yttre. Personligen skulle jag valt den tränare som såg 

tränad ut, och jag tror att man i första skedet väljer den som ser ut att skött sin träning bäst.  

 

Det Jessica beskriver i sin berättelser är de kriterier efter vilka personlig tränare bedöms. Hon 

menar att det behövs alla sorters tränare för det stora utbud av klienter som finns inom fältet. 

Utifrån att en tränare är eller har varit överviktig spekulerar Jessica om en ökad trygghet för 

klienten. Klienten kan då se upp till tränaren antingen för att denne trotsar de rådande 

skönhetsideal som talar för att bara vältränade och slimmade kroppar kan röra sig 
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framgångsrikt inom fältet som personlig tränare, eller för att tränaren författat sin egna 

lyckade fitnessresa från överviktig till vältränad. Genom att ställa sin tidigare problematiska 

sits med övervikt i kontrast med deras idag högt värderade kropp, kan tränare som gått från 

överviktig till vältränad använda sig av en sorts omvänd strategi där de kan generera 

trovärdighet. Jessica tror dock att man som klient i mötet med en överviktig tränare 

ifrågasätter effektiviteten av det träningsupplägg som denne använder sig av, och att klienten i 

valet av tränare förkastar tränarens kunskap (oavsett nivå) och istället baserar sitt val utifrån 

vem som ser ut att ha skött sin träning bäst. Det verkar ändå existera en spelyta för 

överviktiga tränare, där de kan marknadsföra sig mot, och erbjuda tillhörighet hos andra 

överviktiga personer. Enligt Bourdieu kan individer genom bland annat kroppsform och 

kläder distansera sig, liksom visa tillhörighet till människor. Vilket i relation till vad Jessica 

beskriver kan tolkas som att tränare genom marknadsnisch och symboliskt kapital skapar en 

sorts plattform, som klienter efter egen vilja kan beträda, och där det utlovas kamratskap och 

tillhörighet. Denna tillhörighet kan i sin tur sedan förstärkas genom exempelvis enhetlig 

träningsklädsel vars syfte är att urskilja plattformens medlemmar gentemot resterande 

gymutövare. Personliga tränare som inte passar in eller förkroppsligat de ideal som värderas 

idag kan alltså genom att marknadsföra sig till klienter som uppskattar deras utseende söka 

kredibilitet (Higginbottom, 2006). Härnäst delar även informanten Tim med sig av sina tankar 

kring marknadsföring, uppträdande och trovärdighet: 

 

(Tim): Folk lever ju på associationer och har dem sett mig sunkig någon gång så är det mindre chans att 

dem köper mig sen. Folk vill ju ha en fräsch, snygg och pigg personlig tränare för att dem vill bli fräscha, 

pigga och snygga. Man är ju ett föredöme och går man till gymmet ovårdad så kommer det nog att 

påverka dig. Ifrån den dagen jag tog min första fot in på det här gymmet så har jag marknadsfört mig själv 

varje sekund jag varit här. För det går inte komma hit och vara på värsta dåligt humör och ihopsäckad, för 

du gör ju reklam för dig själv varenda sekund som går och det är ju varken rätt eller fel. Men det är det 

man måste göra för att lyckas, för folk ser ju dig och köper ju dig, sen så är väl det inte jättebra precis men 

vill man bli en duktig personlig tränare så får man anpassa sig till det också. Man måste “walk the talk” 

och synas.  

 

Tim beskriver utseendet hos personliga tränare som en vital del i deras arbete där klienten vid 

ansyn av en sunkig tränare kan bli avskräckt från att konsumera tjänsten. Han beskriver att 

människor vill ha en snygg, fräsch och pigg tränare då nämnda attributer ofta är målet med 
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klientens egna träning. På grund av att den vältränade och snygga personliga tränaren blir ett 

föredöme känner Tim att han konstant har ögon på sig, vilket gör att han upplever det som en 

risk att beträda sin arbetsplats ovårdad eller med dåligt humör i tron om att det kommer 

påverka honom negativt. Medlemskap och exponering inom den yrkesaktiva anläggningen 

hör inte till ovanligheten bland personliga tränare, där de genom att träna vill demonstrera sin 

fysiska kapacitet i marknadsföringssyfte, vilket även går under uttrycktet “peacocking” 

(Harvey et al., 2014). Exponering på gymmet utgör alltså en viktig del i rekryteringen av 

klienter (Maguire, 2001), men Tim tar det lite längre där han anser att framgång inom yrket 

endast kan uppnås genom konstant marknadsföring av sig själv. Men detta sätt att förhålla sig 

till den hälsosamma livsstil som personliga tränare står för är snarare riskabel och ohälsosam, 

än just hälsosam. Tims berättelse beskriver också interaktionen mellan de olika 

kapitalformerna där människors värderingar kring kropp och utseendet får effekten att 

personliga tränare inte får samma chans att upprätta social kontakt med klienter, och därmed 

inte heller får samma chans att ge uttryck för sitt kunskapsomfång. Tim utvecklar sitt svar här 

nedan: 

 

(Tim): Har man hälsoproblem så kanske man får kolla på dem första innan man väljer att bli personlig 

tränare. Samtidigt, lever man hälsosamt och inte har besvär av sin kropp så tycker jag alla kan vara 

personliga tränare. Men är du överviktig, har dåligt flås och chans på metabola sjukdomar så är man inget 

bra föredöme och då tycker jag att man ska fixa det innan man blir hälsovägledare. Sen är det tyvärr så att 

dem som är duktiga och tävlar, dem får mer klienter på grund av det. Det är därför det gäller och liksom... 

det är ju lite av en utseendebransch. Det blir ju liksom att snygga människor som har snygga kroppar får 

mer klienter på grund av det. Sen kanske dem inte gör ett jättebra jobb sen, men dem överlever mycket 

bättre som personliga tränare. 

 

Enligt Tim bör personliga tränare vara i gott fysiskt tillstånd själva innan de tar sig an 

utmaningen att vägleda andra. En välmående kropp blir för personliga tränare en sorts första 

nivå som måste uppnås, vilket kan tolkas som att det kroppsliga kapitalet placerar de övriga 

kapitalformerna i skymundan. Tim likt tidigare informanter anser inte att överviktiga tränare  

inte har en plats på marknaden, men påpekar att det är fördelaktigt att vara snygg i en 

utseendefixerad bransch. Likt vad Bourdieu beskriver så berättar även Tim om det faktum att 

kapital tenderar ge födsel åt nytt kapital.Tränare med högt symboliskt kapital som anammat 

kunskap teoretiskt och kroppsligt, kan likt en snöboll som rullar ner för en slätt låta sitt kapital 
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frodas och utvecklas. Genom att det kroppsliga kapitalet har förmågan att generera en stor 

dragningskraft av klienter kommer det även gynna det sociala kapitalet i form av fler möten 

med klienterna. Utifrån interaktioner med klienterna utvinns inte bara möjligheter och  

resurser, utan den personliga tränaren får också privilegiet att bevisa sitt kulturella kapital. 

Tims påstående om att snygga tränare har en bättre överlevnadsförmåga stämmer också in 

med studien från Hutson (2013), där personliga tränare som var mindre vältränade var i 

underläge mot de mer vältränade då de inte marknadsfördes i samma utsträckning och 

därigenom gick miste om chansen att socialisera med klienter. En annan anledning till detta 

underläge visade sig ha rötter i fördomar, där deras mindre vältränade kroppar antogs spegla 

deras kunskap, vilket resulterade i att personliga tränare upplevde en press att investera tid 

och energi i sin egen fysik (Hutson, 2013). Avslutningsvis poängterar Tim att det trots allt går 

att missköta dessa resurser som det kroppsliga kapitalet alstrar. Vilket skulle kunna ske 

genom att personen trots sin vältränade fysik saknar den “goda smaken”, eller att klient och 

tränare inte dansar efter samma melodi och att det blir en krock relationsmässigt. Härnäst 

förklarar informanten Lars hur han personligen jobbar med detta första intryck som är så 

viktigt. Han får även hjälp av informanten Frida i diskussionen kring om det kan bli för 

mycket av det kroppsliga: 

 

(Lars): Första intrycket och hur man visar sig själv utåt är jätteviktigt. Jag försöker ju att ha profilen av 

lättsam och lekfull… det behöver inte vara det här strikta och klassiska som dyker upp i huvudet när man 

tänker på personliga tränare. Någon stor kille med sjuka axlar och biceps som står och skriker. Det är inte 

den man vill vara, men många har nog den bilden.  

 

Lars anser också han att första intrycket är jätteviktigt. Han beskriver att man som tränare 

idag kan profilera sig på en mängd olika sätt och där det idag, enligt honom, cirkulerar en 

massa negativa profiler i form av stora killar med svällande axlar och biceps, vilka inte 

kommunicerar i andra tonlägen än skrik. Lars jagar istället i sitt arbete profilen av en lättsam 

och lekfull tränare, där han genom sina tidigare erfarenheter vill belysa att det inte behövs 

någon extremism för att uppnå resultat och välmående på gymmet. Detta har blivit en allt 

vanligare strategi där personlig tränare genom att framstå välskötta och med ett glatt yttre 

försöker att tilltala en så bred potentiell grupp av kunder som möjligt (Harvey et al., 2014). 

Man skulle kunna säga att Lars brukar sitt tidigare bagage, hans habitus, för att navigera sig 
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inom fältets breda utbud av klienter för att nå ut och erbjuda tillhörighet och kamratskap till 

de individer som delar hans synsätt på träning. Samtidigt distanserar han sig, och förkastar det 

recept som talar för att allt som en personlig tränare behöver är ett vältränat yttre. Min 

följdfråga till Lars och informanten Frida var kort och rak på sakt: 

 

 (Andreas): Så det kan bli för mycket muskler så att säga? 

(Lars): Det finns ju jättemånga klienter som känner att en personlig tränare som fokuserar jättemycket på 

sig själv och sin kropp... jag kan tänka mig att det blir extremt avskräckande. Det blir ju antingen för 

mycket och då står man och lägger ut halvnakna biceps bilder, eller så exponerar man sig inte 

överhuvudtaget.  

 

(Frida): Det beror helt och hållet på vilka klienter du tränar. Har man många vältränade klienter så är det 

väl inte så att man kan vara för vältränad. Men för en mindre erfaren klient så skulle en för vältränad 

kropp kunna vara skrämmande. Kommer man med 50 kg övervikt och ska träna inför någon som är 

supervältränad så kan man ju få känslan av att de tittar ner på en. De kan nog känna sig obekväma och 

uppleva sig i ett underläge. 

 

Likt vad Harvet et al. (2014) beskriver i sin studie tror också Tim och Frida att det finns en 

tröskel över hur mycket som kan utvinnas från det kroppsliga kapitalet. En tränares fysik kan 

enligt Maguire (2008) göra det lättare att marknadsföra tränarens kunskap och hjälpa till med 

rekrytering och kvarhållandet av klienter, men Maguire påpekar också att det vid ett för stort 

fokus och betoning på fysik underminerar tränarens professionella kredibilitet. Frida och Lars 

svar stämmer in bra på denna teori, där de tror att en för utvecklad kropp kan anses som 

extremt avskräckande för klienten. Lars beskriver också en problematik där han i försök att 

marknadsföra sig själv tenderar att landa i extremlägen. Antingen exponerar han sig inte 

tillräckligt, där han genom detta sätter krokben på sig själv och berövar sig från eventuell 

kundkontakt, eller så exponerar han sig för mycket där han för ivrigt visar upp sin kropp 

vilket potentiellt kan resultera i ett ifrågasättande av hans syn på kropp och förhållningssätt 

till den hälsosamma livsstil han vill bli förknippad med. Frida menar att klientens habitus till 

stor grad avgör vad som anses som för mycket. Består klientelet av vältränade individer tror 

hon inte att det existerar något som att vara “för” vältränad. Hon tror att mindre erfarna 

klienter kan bli skrämda av en kropp med för mycket status som bihang, där en fysiskt 

underlägsen klient kan uppleva det som skamligt att behöva träna inför en fysiskt överlägsen 
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tränare. Frew & McGullivray (2005) menar att den observation och kroppsliga jämförandet 

som sker klient och tränare sinsemellan är oundvikligt, och de påpekar också att ett överskott i 

kroppsligt kapital hos den personliga tränaren kan indirekt avskräcka potentiella kunder. 

På så sätt blir användbarheten av kapitalet en slags paradox, där det är nödvändigt som en 

illustration av kunskap och kvalité. Men samtidigt kan ett överskott förhindra försäljningen 

genom att kunderna i jämförandet kroppen mellan känner ett obehag och därför väljer 

distansera sig från tränaren. Fridas berättelse kan också tolkas som att individer i takt med 

deras egen kapitalutveckling får en högre tröskel för vad som anses skrämmande, och där den 

vältränade- och ovältränade personen värdesätter kroppsligt kapital annorlunda.  

 

Mina informanter beskriver kroppen som en vital och nödvändig komponent i deras 

konstruktion av trovärdighet i yrket. I takt med att den sociala världen blir mer opersonlig och 

att sociala relation mer frekvent initieras utifrån bedömningar av utseende och intryck blir det 

fördelaktigt att som personlig tränare ha ett tilltalande yttre som stämmer överens med 

samtidens värderingar. Likt vad Bourdieu beskriver, är det mest framgångsrika sättet, det sätt 

som inte kräver några ord och vars fråga endast kräver tystnad. Kroppen blir således 

personliga tränares sätt att utan ord bevisa sin kompetens inom fältet. Personliga tränare kan 

sägas utnyttja den kulturella skönhetsoro som råder genom att investera i sin egna fysik, men 

på grund av att de också ockuperar och tar sig an rollen som nutidens förebilder har de 

konstant blickar riktade mot sig, som berövar en liten del av deras frihet. Användbarheten av 

det kroppsliga kapitalet blir dock en paradox där det blir en nödvändighet för att bevisa sin 

kunskap och kvalité på service, samtidigt som ett överskott kan stjälpa försäljning då klienter 

kan bli avskräckta i jämförandet kropparna sinsemellan. Tränare med högt symboliskt kapital 

som anammat kunskap både teoretiskt och kroppsligt kan eskalera likt en rullande snöboll och 

låta sitt kapital frodas och utvecklas, då deras redan stora mängd kapital tenderar att föda nytt 

kapital. Det går dock att missköta de resurser som det kroppsliga kapitalet alstrar, vilket kan 

ske genom en avsaknad av den “goda smaken”, eller genom en kollision inom den diffusa 

relationsdefinierande dans som äger rum tränare och klient sinsemellan. Idag kan personliga 

tränare profilera sig på en mängd olika sätt genom kläder, kroppsform och synsätt på träning 

och hälsa. Genom sitt symboliska kapital och marknadsnisch kan tränare skapa en sorts 

plattform, vilken klienter efter egen vilja kan beträda och där de finner kamratskap och 
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tillhörighet. Möjligheten att skapa denna typ av plattform, tillsammans med det breda utbud 

av klienter som finns, producerar även en spelyta för överviktiga personliga tränare. Dessa 

tränare kan ha svårigheter att nå ut till den breda massan, men kan genom konstruktionen av 

sin unika plattform, vilken byggs efter deras träningsfilosofi, nå ut till och tilltala andra 

individer som delar deras filosofi. Ur ett rent konkurrensmässigt perspektiv och i kontexten av 

yrket som personlig tränare beskriver mina informanter den överviktiga kroppen som 

underlägsen den vältränade. Dock kan det finnas kapital att utvinna genom en sorts omvänd 

strategi, där tidigare överviktiga tränare ställer sin förflutna problematiska sits i kontrast till 

deras idag högt värderade status. 
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6. Sammanfattning 
I det här kapitlet sammanfattar och diskuterar jag mitt resultat och försöker måla upp en bild 

kring personliga tränares sätt att instituera yrkeskapital. Avslutningsvis kommer jag även 

beskriva tänkbart användningsområden för studien, samt föra en kortare diskussion angående 

framtida forskning. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att försöka få en inblick och förstå personliga tränares sätt att 

instituera yrkeskapital i sitt dagliga arbete. Mitt resultat avspeglar vad tidigare litteratur 

beskriver, särskilt den från Maguire (2008; 2001), då mina informanter har använt sig av tre 

olika kapitalformer för att instituera yrkeskapital i sitt dagliga arbete. Men likt vad Bourdieu 

beskriver kan kapitalen först användas på ett effektivt sätt tillsammans. Personlig tränare kan 

således behöva uppnå en balans av de olika kapitalformerna för att på ett framgångsrikt sätt 

kunna navigera sig inom sitt yrkesfält. Denna balans är dock lättrubbad då den befinner sig i 

konstant flux och ofta inte avgörs av tränarna själva, utan istället vilar i kollektivets 

värderingar. För personliga tränare handlar denna kapitalbalans om att via utbildning, 

förkroppsligad kunskap och en glad och trevlig personlighet, tilltala och inge en så stor 

potentiell kundgrupp som möjligt med en känsla av trovärdighet och kvalité. Den status som 

ett certifikat symboliserar verkar dock vara splittrad mellan två läger som utgörs av tränare 

och klienter. I takt med att antalet utbildningar som utlovar certifkat ökar eskalerar den 

maktkamp som initierats personliga tränare sinsemellan. Denna maktkamp har som syfte att 

värdesätta och väga licenser mot varandra, för att på så sätt skapa en statushierarki som 

personliga tränare kan förhålla sig till. Certifikat blir således en essentiell del av yrket som 

placerar tränare i denna statushierarki, och tillåter tränare att jämföra sig mot varandra. Men 

att som personliga tränare endast luta sig emot sitt certifikat för att tilltala potentiella kunder 

verkar vara problematiskt då utbildningens betydelse tenderar att blekna i klienternas ögon. 

Det blir därför nödvändigt för personliga tränare att utnyttja andra kapitalformer för att 

attrahera klienter vilket oftast görs genom en utåtgående och glad personlighet, liksom med en 

vältränad kropp. 
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Genom att utveckla relationer till klienter blir personliga tränare en sorts betald gymkamrat 

som klienter inte vill vara utan. Som följd av ett större klientel kan socialt kapital genereras, 

vilket i sin tur bidrar till en chans att uttrycka sitt kulturella kapital. Det blir således två 

grindar som måste passeras innan en personlig tränare kan bevisa sitt kulturella kapital för 

klienten. Den första grinden utgörs av kravet på certifikat för att kunna beträda marknaden. 

När den första grinden väl är passerad och den personliga tränaren har fått sätta fot inne på 

marknaden krävs det att tränaren måste ansamla en tillräckligt stor mängd av de övriga mer 

informella kapitalen. Endast efter det att den personliga tränaren anammat och besitter både 

förkroppsligad- och teoretisk kunskap kan relationen med klienten påbörjas, och tränaren får 

chans att bevisa sin kompetens. Alla tre kapitalformer blir således beroende av varandra där 

personliga tränare genom symboliska kapital kan framstå och uppträda på ett sätt som får 

potentiella klienter att vilja upprätta social kontakt. När social kontakt väl är upprättad kan 

personliga tränare genom rätt förhållningssätt till relationen generera socialt kapital som i sin 

tur attraherar ytterligare klientel, men som också ger personliga tränare chansen att bevisa sitt 

kunskapsomfång. En personlig tränares yrkeskapital tenderar därför att eskalera och ständigt 

växa efter det att en tillräcklig mängd kapital genererats, vilket resulterar i att de personliga 

tränare som redan är högt värderade och efterfrågade får en ännu större efterfrågan. Det 

verkar vara så att personlig träning befinner sig i en skärningspunkt mellan det formella och 

informella, där kärnan av yrkeskategorin personliga tränare anser att formellt kapital i form av 

certifikat och rätt utbildning, är en viktig och central del i konstitutionen av deras 

yrkeskapital. Men det verkar också vara så att i takt med att vi lämnar denna kärna av 

personliga tränare och istället närmar oss majoriteten av gymutövare, så utgör istället 

informellt kapital den värdegrund som tillåter personliga tränare att konstituera yrkeskapital. 

 

6.2 Användning och framtida forksning 

Studien skulle kunna användas för att på ett beskrivande sätt måla upp vad som förväntas av 

nyutbildade personliga tränare, vars ambition är att beträda marknaden på ett så framgångsrikt 

sätt som möjligt. Studien kan också bidra med en djupare förståelse kring vilka faktorer och 

egenskaper som klienter efterfrågar hos tränare, liksom hur andra personliga tränare förhåller 

sig till dessa. Det kan vara en viktig insikt, att förstå rollen varje kredibilitetsbevisande verkyg 
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spelar, och vilka dessa främst vänder sig till, exempelvis licens som främst värderas och 

används i relation till andra tränare och arbetsgivare, eller kroppen som framgångsrikt kan 

användas utåt mot de mer informellt accepterande klienterna. Resultatet är även till nytta för 

redan yrkessamma personliga tränare då de med fördel kan ta del av sina kollegors synsätt, 

liksom sätta det i kontrast till sitt egna synsätt för att sedan reflektera över hur de kan agera 

för att maximera sin kompetativitet inom yrket. Som jag ser det finns det goda möjligheter till 

vidare forskning inom detta område. Kroppen är ett brett ämne inom sociologin och dess olika 

forskningsområden är många. Det finns en mängd olika faktorer som man skulle kunna 

fördjupa sig inom, exempelvis ålder och genus. Men bortsett från dessa skulle ett annat 

intressant område att utforska vara att, utifrån Bourdieus kapitalbegrepp, fördjupa sig i 

individers olika sätt att värdesätta kroppsligt kapital. Då skulle man kunna undersöka hur 

individer värdesätter det kroppsliga kapitalet i takt med deras egen kapitalutveckling ökar.  

Det skulle också vara intressant att undersöka nyblivna personliga tränare och dokumentera, 

samt strukturera i vilken ordningsföljd och inom vilken plats de olika kapitalen frodas, och 

därigenom försöka fastställa hur den kapitalgenererande maskin som framgångsrika 

personliga tränare besitter utvecklas. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Andreas Halkjaer. 

Jag studerar fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv på Linnéuniversitetet och 

arbetar för tillfället på mitt examensarbete. 

 

Min förhoppning är att du som läsare detta informationsbrev kan träffa mig på 

en kortare intervju och på så sätt hjälpa mig i mitt examensarbete.  

I intervjun vill jag att du, utifrån ditt perspektiv som personlig tränare, berättar 

om hur du ser på yrkesutövandet och hur du arbetar i relation till dina klienter. 

 

Deltagande är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 

examensarbetet som du efteråt vid intresse kan ta del av. 

Intervjuerna är planerade att äga rum mellan 2017-01-01 och 2017-01-15. 

Vid intresse att delta så kontaktar du mig, och sen får du själv bestämma tid och 

plats för intervjun. 

Mvh, 

Andreas 

  

Kontakt information: 

Namn: Andreas Halkjaer 

Telefon: 070-6391923 

E-post: ah222nb@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

 

Tabell 1. Beskriver informanternas bakgrundsinformation. 

  

Kön Ålder Träningsbakgrund Erfarenhet som personlig 

tränare 

Motivering kring 

yrkesvalet 

Kvinna 25 Volleyboll följt av 

styrketräning 

Bakgrund som instruktör, 

1 år erfarenhet som 

personlig tränare 

Arbeta och hjälpa andra 

människor 

Man 35 Diverse Idrotter 

ifrån 7 års ålder, 

styrketräning ifrån 

17 års ålder 

16 år erfarenhet som 

personlig tränare 

Drömyrke, få hjälpa 

människor i sin träning 

Man 34 Lagidrotter följt av 

styrketräning vid 19 

års ålder 

Bakgrund som instruktör, 

8 år erfarenhet som 

personlig tränare 

Få hjälpa människor 

med deras mål och 

träning 

Man 30 Styrketräning vid 

15 års ålder 

Bakgrund som instruktör, 

1 år erfarenhet som 

personlig tränare 

Få hjälpa människor i 

deras träning 

Kvinna 45 10 år av 

styrketräning 

Bakgrund som instruktör, 

nybliven personlig tränare 

Att kunna få jobba med 

människor 

Man 26 Styrketräning vid 

15 års ålder. 

Bakgrund som instruktör, 

3 månader erfarenhet som 

personlig tränare 

Få hjälpa människor i 

sin träning 

Man 21 Lagidrotter följt av 

6 års styrketräning 

1,5 år erfarenhet som 

personlig tränare 

Intresse kring krpp och 

träning, hjälpa 

människor i deras 

träning 

Kvinna 30 Fotboll vid ung 

ålder, Styrketräning 

vid tonåren 

10 år erfarenhet som 

personlig tränare 

Styrketräningsintresse, 

kunskapssökande, få 

hjälpa andra 
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Bilaga 3 

 

Inledning 

Syftet med intervjun är att utifrån ditt perspektiv som personlig tränare ska få berätta hur du 

ser på ditt yrkesutövandet i relation till din syn på kroppen, relationen till dina klienter och din 

utbildning. 

Bakgrundsinformation 

- Kön. 

- Ålder. 

- Träningsbakgrund. 

- Efterenhet inom yrket som personlig tränare. 

- Motivation till yrketsvalet. 

Frågor 

- Beskriv samtalet under mötet med en ny klient, vad samtalar ni om? 

- Hur diskuteras och sätts mål med klienten? 

o Hur bemöts klienter med orimliga mål? 

o Hur går dina tankar kring att hjälpa klienten emot sitt mål, men samtidigt 

behålla personen som klient? 

- Hur utvecklas dina relation till klienter övertid? 

o Hur är stämningen vid ett första kontra tionde pass? 

o Hur går dina tankar kring att komma klienten för nära? 

 Finns det risker? 

- Vad för egenskaper skulle du säga är de viktigaste för att bli en framgångsrik 

personlig tränare? 

o Hur viktigt är det att du som personlig tränare har en licens att falla tillbaka på? 

 Varför då? 

o Hur går dina tankar kring kroppen och dess inverkan på yrket? 

- Påverkar ditt jobb din egna kost och träning? 
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o Hur då? 

o Upplever du ett krav på fysik från dina klienter? 

 

- Om klienten utifrån endast utseende får välja mellan en överviktig och en vältränad 

tränare. Vilken väljer kunden? 

o  varför? 

- Vad för risker tror du kommer med att befinna sig för långt bort från dagens 

kroppsideal som personlig tränare? 

- Vart går gränsen för hur vältränad respektive ovältränad en personlig tränare kan vara? 

-  Hur tror du det skulle påverka dig om du aggresivt bulkade och gick upp i vikt? 

o Hur skulle dina nuvarande klienter reagera? 

- Hur går dina tankar kring att framstå välskött och dyka upp fräsch inför arbetet? 

o Tankar kring klädsel? 

o Tankar kring grooming? 

o Tankar kring att vara mentalt redo? 

- Berätta om hur du arbetar med marknadsföring. 

o Tänker du på att använda gymmet och din fritid för exponering? 

- Finns det något mer som vi berört som du vill dela med dig utav? 

 

 


