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Studien syftar till att söka fördjupad förståelse för hur sex 

personliga tränare talar om de metoder de använder för att stötta 

klienter att nå förändring från en stillasittande till en fysisk aktiv 

livsstil. Med grund i Illeris lärteori samt den transteoretiska 

förändringsmodellen undersöks vilka pedagogiska metoder som 

kan skönjas i informanternas berättelser.  

För att nå informanternas subjektiva erfarenheter har insamling av 

data skett via semistrukturerade intervjuer. Ur en tematisk analys 

utkristalliserades centrala teman och subteman som ligger till 

grund för studiens resultat. Resultatet visar att informanterna 

primärt utgår från individens känslor till den egna kroppen, till 

träning samt till det individuella målet i arbete med att stödja en 

livsstilsförändring. Vidare visar resultatet att det genom 

kommunikation och samspel skapas engagemang som främjar 

klientens utveckling. 

Förkortning av begreppet personlig tränare som används i detta arbete: 

PT, PT:n, PT:s, PT:arna. 

 



  



Förord 

Vi vill visa vår tacksamhet till alla er som på något vis varit delaktiga i detta 

examensarbete. Då studien har tagit en hel del tid så vill vi rikta ett tack till våra 

nära och kära för deras förståelse och stöd. Vi vill även tacka våra informanter, ni 

sex personliga tränare som har bidragit med er tid och era tankar. 
Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Patrik Standar som 

alltid funnits där, svarat på frågor och hjälpt oss längs vägen. Utan Er hade denna 

studie ej varit möjlig att genomföra. 
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Emelie Johanson och Emma Hedén 
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1. INTRODUKTION 
 

Människan är skapad för att vara fysiskt aktiv, men som följd av minskade fysiska krav 

i det moderna samhällets vardag rör sig vuxna och unga allt mindre (Faskunger, 2013). 

De senaste 40 åren har teknikutvecklingen snabbt rört sig framåt och medfört att 

datorer, bilar och annan teknik nu utför mycket av det arbete som människokroppen 

tidigare gjorde, både på arbetsplatsen och i hemmen. Vidare spenderas allt mer fritid 

framför TV-apparater, datorer och mobiltelefoner. Sammantaget leder det till att många 

människor i samhället har en stillasittande livsstil. Detta trots att en fitness-trend sedan 

70-talet har vuxit sig stark och det idag är populärt att träna på sin fritid (Maguire, 

2001). Stillasittande livsstil är en av de främsta orsakerna till att kroniska sjukdomar 

blivit dagens allvarligaste folkhälsoproblem (Faskunger, 2013). Regelbunden fysisk 

aktivitet har många positiva effekter för både fysisk och mental hälsa (Faskunger, 

2013). Aktivitet bidrar till längre, friskare liv och minskar risken för kroniska 

sjukdomar och depressioner. Trots vetskapen om dessa hälsoeffekter kan det vara en 

stor utmaning att arbeta och stödja människor att gå från en stillasittande- till en aktiv 

livsstil (Faskunger, 2013). Ur en diskussion om denna problematik föddes idén till vår 

studie.  

 

Vi har båda ett stort hälsointresse och strävar efter en aktiv livsstil. En av oss har ett 

fysiskt krävande yrke medan den andra arbetar med friskvård och möter många som 

önskar få hjälp att nå en mer aktiv livsstil. En PT kan anlitas som hjälp för att skapa 

förändringar i hälsorelaterade frågor (Bushman & Battista, 2014) och det har visat sig 

vara mycket effektivt att anlita en PT då man vill uppnå tränings- och hälsorelaterade 

mål (Faskunger & Nylund, 2014). Men det ställs allt högre krav på att en PT ska ha 

både anatomiska, pedagogiska och sociala färdigheter. De förväntas skapa individuella 

program för var klients personliga mål i allt från viktnedgång, muskelbyggande eller 

livsstilsförändrande mål (Chui, Lee & Lin, 2010). De kan behöva agera både som 

coach, lärare, terapeut, mentor och chef (Maguire, 2001). PT-branschen är omdiskuterad 

och kritiseras både från certifierade PT:s, fysioterapeuter, läkare och andra verksamma 

inom hälsoindustrin (Pettersson & Lindelöf, 2014). Bland annat ifrågasätts kvalitén på 

de allt fler och kortare intensivutbildningar som dyker upp. En granskande artikel 

beskriver en “bluffkultur” fylld av proffstränare utan kompetens (Pettersson & Lindelöf, 

2014). Detta visar att det finns ett behov av att utforska verksamma PT:s pedagogiska 

arbetsmetoder. Denna studie omfattas av sex stycken personliga tränares berättelser om 

sitt arbete. 

 

Pedagogisk relevans: Pedagogik, den vetenskapliga disciplinen om förändrings- och 

påverkansprocesser fokuserar på hur människor förändras i olika miljöer och 

sammanhang (Nilsson, 2005). Lärande kan definieras som alla processer där någon ökar 

sin kapacitet och når en bestående förändring, utan naturliga biologiska orsaker (Illeris, 

2009). Undervisning är olika aktiviteter som syftar till lärande (Lindström & Pennlert, 

2013). I vår uppsats är personliga tränare de undervisande och klienter de lärande. För 

en avgränsning riktas fokus på hur sex PT:s beskriver de pedagogiska metoder de 

använder i arbete med klienter som önskar nå förändring från en stillasittande- till en 
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aktiv livsstil. Med pedagogiska metoder avses hur de arbetar för att stödja individers 

utveckling och förändring (Lindström & Pennlert, 2013). 

 

Livsstilsvanor behandlas ideligen som akuta åkommor vilka ska lösas så fort som 

möjligt (Faskunger, 2001). Dock krävs successiva beteendeförändringar för att skapa en 

ny livsstil (Faskunger, 2013). Därav utforskas begreppet förändring i denna studie. Den 

transteoretiska förändringsmodellen (Faskunger, 2001) har valts som utgångspunkt då 

den både definierar begreppet samt tillstår med rekommendationer för arbete längs en 

förändringsprocess. Med anledning av att lärande är en förutsättning för förändring är 

även detta ett centralt begrepp i studien. Illeris (2007) teori om lärande har valts som 

teoretiskt perspektiv. Med hjälp av dessa teorier är strävan att utröna olika faktorer som 

beskrivs vara viktiga för en klients lärande, utveckling och förändringsmöjligheter samt 

hur eventuella hinder under processen kan elimineras. Vidare förväntas teorierna bringa 

förståelse för de pedagogiska metoder som några personliga tränare använder i 

förändringsarbetet. Resultatet kan nyttjas för kritiska diskussioner och arbete med att 

och utveckla personliga tränares pedagogiska kompetenser i syfte att möta de växande 

krav som ställs på semi-professionen.  

 

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenterar vi begrepp och tidigare forskning som är relevanta för studien. 

Kapitlet syftar till att ge en god bild av valda perspektiv på begreppen fysisk aktivitet, 

stillasittande- och aktiv livsstil, personlig tränare samt motivation. 

1.2.1 Fysisk aktivitet  

Då studien syftar till att undersöka hur PT:s arbetar för att stötta människor att öka 

frekvensen av fysiska aktiviteter i sina liv krävs en fördjupning av begreppets innebörd. 

Fysisk aktivitet, innefattar all form av rörelse där musklerna arbetar aktivt och 

energiförbrukningen ökar markant (Faskunger, 2013). Det kan vara allt ifrån att 

styrketräna till att skotta snö, cykla eller att röra sig i sitt arbete. I boken Fysisk aktivitet 

och folkhälsa skriver Faskunger (2013): “Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk 

aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att åsamka skada eller 

utgöra förhöjd risk för skada” (s.19). Människan har ett biologiskt behov av rörelse och 

de flesta är dagligen fysiskt aktiva men graden av aktivitet skiljer sig åt. För att räkna ut 

en persons totala fysiska aktivitet inkluderas aktivitetens intensitet, duration, frekvens 

och form (Faskunger, 2013). Folkhälsomyndigheten (2017a) rekommenderar alla vuxna 

att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan och att aktiviteter sprids ut för att 

minska långa perioder av stillasittande. 

 

Fysisk aktivitet minskar bl.a. risken för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och 

benskörhet samt påverkar immunförsvaret och sömnen positivt (Faskunger, 2013). För 

att främja fysisk aktivitet arbetas det med två centrala fokus. Det ena syftar till att öka 

frekvensen av planerad träning och rörelse på fritiden, exempelvis att individer tar sig 

iväg till en etablerad idrottsanläggning för att gymma eller spela fotboll. Ett andra fokus 
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handlar om att främja vardagens fysiska aktiviteter och göra rörelse till en naturlig del i 

människors liv, som att promenera till jobbet eller att rutinmässigt välja trapporna 

istället för hissen (Faskunger, 2013). Framförallt är det viktigt att bryta långvariga 

stunder av stillasittande. Det kan räcka med att regelbundet ta en rask promenad för att 

nå stora hälsovinster (Henriksson & Sundberg, 2008). Sjukvården kan idag skriva ut 

fysisk aktivitet på recept, kallat FaR, som ett alternativ till medicin för att förebygga och 

behandla sjukdomar (Schöldéen, 2017).  

1.2.2 Fysisk aktivitet är inte alltid positivt och hälsosamt 

Vilken mängd av aktivitet som anses hälsosamt är individuellt och det finns skiftade 

åsikter om effekten av fysisk aktivitet (Faskunger, 2013). En del människor får ont när 

de börjar träna, andra ogillar att bli svettiga och många i dagens samhälle föredrar helt 

enkelt lugna aktiviteter. Detta påverkar deras känsla och attityd till fysisk aktivitet. 

Dagens kroppsideal, i synnerhet i gym-miljö där PT:s vanligtvis arbetar premierar hård 

disciplinerad träning och vältränade kroppar (Håman, 2016). Normen med smala eller 

atletiska kroppar visar på stark självdisciplin vilket värderas högt i vårt samhälle och 

behandlingen av kroppen tenderar att bli en identitetsmarkör (Lunde & Frisén, 2011). 

Strikta ideal riskerar orsaka tvångsmässiga förhållningssätt till träning och mat (Håman, 

2016).  Fysisk aktivitet är därmed inte synonymt med hälsa och välmående (Elinder-

Schäfer & Faskunger, 2006). Överdriven fysisk aktivitet kan även ses i samband med 

elitidrott och extrema uthållighetssporter. Detta riskerar leda till utebliven menstruation, 

och benskörhet. Aktiviteter med hög intensitet kan även orsaka belastningsskador för 

vanliga motionärer. Vid lågintensiv motion som promenader och vardagscykling är 

risken för medicinska komplikationer dock små (Elinder-Schäfer & Faskunger, 2006).  

Men vad definierar en aktiv livsstil? Svaret diskuteras i följande avsnitt. 

1.2.3 Stillasittande eller aktiv livsstil 

Då föreliggande studie riktar blicken mot hur PT:s arbetar för att stötta klienter till en 

fysisk aktiv livsstil, definieras i detta avsnitt innebörden av en stillasittande kontra aktiv 

livsstil. Livsstil innefattar individuella beteendemönster, alltså handlingar som upprepas 

ofta över lång tid och skapar ett mönster (Faskunger, 2013). Beteendet fortsätter att ske 

automatiskt, ofta utan att personen är medveten eller reflekterat över det. En vana 

skapas och blir en del av personens livsstil och självbild. Den transteoretiska 

förändringsmodellen (Faskunger, 2001) har använts för att skönja PT:arnas tankar och 

de arbetsmetoder som ämnar stödja klienter att skapa nya vanor för en mer aktiv livsstil. 

 

En aktiv livsstil kan förklaras som ett förhållningssätt till livet där rörelse har en given 

plats (Mitchell, 2007). Men vad som anses vara en aktiv livsstil är subjektivt och därför 

måste aktivitet, frekvens, duration och intensitet tydliggöras (Mitchell, 2007). Alla 

människor, även de som rör på sig frekvent och uppnår rekommendationen för fysisk 

aktivitet har perioder av fysisk inaktivitet (Faskunger, 2013). Det är när dessa perioder 

blir långvariga som risken för negativa hälsoeffekter ökar markant. Människan bör inte 

sitta still längre än 30-60 minuter åt gången. Genom rörelse bryts de negativa biologiska 

processerna som är kopplade till inaktivitet. Då livsstilen innefattar en persons totala 

fysiska aktivitet så är det ur en hälsoaspekt viktigt att röra kroppen regelbundet under 

dagen, även för personer som tränar ett flertal gånger i veckan. Att ha stillasittande 
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arbete och sällan nyttja gång eller cykel som transport är vanliga kännetecken på en 

stillasittande livsstil (Faskunger, 2013). 

 

Med en stillasittande livsstil ökar risken för kroniska sjukdomar och att dö i förtid 

(Faskunger, 2013). Fler och fler har en inaktiv livsstil med mycket stillasittande vilket 

medför ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar som i sin tur genererar ökade kostnader 

för samhället (Eriksson, 2010). Men forskning visar att livsstilsrelaterade sjukdomar går 

att undvika genom fysisk aktivitet och en välbalanserad kost (Leung, Kamla, Man-

Cheong & Mak, 2007). Dessutom är fysisk aktivitet ett av de mest effektiva sätt att 

behandla diabetes typ 2. Människor som arbetar med vård och hälsa bör därför 

uppmuntra individer till att skapa en livslång fysiskt aktiv livsstil (Leung, m.fl. 2007). 

Det är dock av vikt att påpeka att alla människor inte tycker om träning eller andra 

fysiska aktiviteter och eftersträvar därmed inte en aktiv livsstil (Faskunger, 2001).   

 

30 minuter fysisk aktivitet om dagen kan ge många positiva hälsoeffekter, exempelvis 

minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och depression (Faskunger, 2013). 

Dessutom ses både balans, styrka, kognitiv förmåga och sömn förbättras (Faskunger, 

2013). I en svensk studie undersöktes påverkan av livsstilsinterventioner bestående av 

träning och rådgivning i grupp, för personer med risk för hjärt-kärlsjukdomar (Eriksson, 

2010). Interventionerna förbättrade deltagarnas blodtryck, fysisk kapacitet, 

aktivitetsnivå och livskvalitet samt ökade motivation till rörelse. Resultatet indikerar att 

handledd träning med regelbunden uppföljning är av godo för att uppnå långtidseffekter 

(Eriksson, 2010). I detta arbete riktas blicken på hur några PT:s beskriver 

livsstilsinterventioner liknande dessa. Semi-professionen beskrivs ytterligare i 

kommande avsnitt.  

1.2.4 Personlig tränare   

I detta avsnitt presenteras forskning som berör PT-yrket. 

 

En PT planerar och utför individuellt anpassad träning med klienter som väljer att 

investera tid och pengar för att få personlig hjälp (Bushman & Battista, 2014). Vissa 

PT:s specialiserar sig mot exempelvis övervikt eller träning för äldre medan andra 

arbetar mer övergripande med träning och hälsa. Många anlitar en PT p.g.a. frustration 

över den egna oförmågan att nå uppsatta mål eller som stöd för att höja kvalité och 

kvantitet på träningspassen (Melton, Dail, Katula & Mustain, 2011). PT:s förväntas 

möta klienternas egna önskemål, ha god social och kommunikativ förmåga, behärska 

olika motivationsstrategier samt ha kunnande att designa individuella program efter 

klienternas skilda mål (Melton, m.fl., 2011). I en förändringsprocess bör PT:n vara ett 

socialt stöd som arbetar för att träningen och den nya livsstilen ska kännas glädjefylld 

och belönande (Madeson, Hultquist, Church & Fisher, 2010). Då hård träning och 

strikta matscheman ofta är normen på många gym (Andreasson & Johansson, 2015) har 

semi-professionen en viktig uppgift i att upptäcka samt ha förståelse och kunskap om 

träningsberoende, ortorexi och anorexia (Håman, 2016). För att erbjuda god service och 

hantera alla klienters skilda behov, känslor och personligheter kräver yrkesrollen stor 

flexibilitet (Maguire, 2001).  
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Intresset att anlita en PT för att uppnå träning-och livsstilsmål har med en växande 

hälsotrend ökat (Chui, Lee & Lin, 2010). Dock blir långt ifrån alla klienter nöjda. 

Missnöje kan bero på att PT:n inte upplevts som kvalificerad nog eller att det ej funnits 

förståelse mellan klient och tränare (Chui, m.fl., 2010). I mitten av 90-talet genomfördes 

de första grundutbildningarna inom personlig träning i Sverige och sedan dess har 

många tusen personer erhållit en PT-licens (SAFE education, 2015). Personlig tränare är 

dock inte en skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan titulera sig detta 

(Pettersson & Lindelöf, 2014).  

 

George (2008) beskriver hur många PT:s upplever att de måste hävda sig och bevisa sin 

professionalism p.g.a. den växande efterfrågan och kraven på professionen. Via 

intervjuer och observationer undersökte George (2008) hur PT:s arbetar för att påvisa 

sin professionalism samt hur de hanterar de krav som ställs. En PT förväntas vara 

experter på allt som rör träning och för att klienters krav ska införlivas fodras det 

dessutom att dess känslomässiga behov bemöts. George (2008) beskriver ett komplext 

interaktiv yrke och benämner detta som ett emotionellt expertservicearbete. Ur studiet 

av interaktioner mellan PT och klient lyfts det fram tre typer av interaktionsstrategier 

som nyttjas för att ge kunden service samt för att påvisa professionalism vid PT-

sessioner;  

 

Kunskapsutbyte är interaktioner där klienten berättar om sig själv, sitt mål, sitt hälsoläge 

och historik gällande både det fysiska och det mentala välmåendet (George, 2008). Ur 

denna kunskap kan PT:n sedan dela med sig av sin kunskap anpassat till klientens 

individuella behov. Det handlar främst om att informera, lyssna och att diskutera. 

Motiverande relationer används för att främja träningsmotivation. Här förespråkas att 

ett känslomässigt band skapas så att klienten känner sig trygg med sin PT. 

Interaktionerna handlar mycket om att lyssna och att uppmuntra. Saklig rådgivning 

syftar på insatser där en PT presenterar objektiv kunskap och vetenskaplig fakta för att 

vinna klientens förtroende eller för att förklara effekten av en övning. Resultatet visar 

att arbetsmetoder skiljer mellan könen (George, 2008). Studiens kvinnliga PT:s var mer 

villiga att engagera sig känslomässigt och bygga relationer för att vinna klientens 

förtroende, medan männen i större utsträckning använde sig av saklig rådgivning för att 

demonstrera sin professionalism (George, 2008). 

 

Trots en ökad efterfrågan av personliga tränare, finns få studier som utforskar hur 

effektivt det är att anlita en PT som stöd för att skapa hälsorelaterade 

beteendeförändringar (McClaran, 2003). Med utgångspunkt i de förändringsstadier 

som en människa genomgår vid en förändring, beskrivna i den transteoretiska 

förändringsmodellen (modellen beskrivs i avsnitt 2.1.1), har McClaran (2003) 

undersökt effekten av PT:s stöd bland klienter som vill öka sin fysiska aktivitet. 129 

personer tilldelades en utbildad PT som hjälp för att genomföra ett 10 veckors program. 

Vid ett inledande möte ombads klienterna att bedöma hur pass redo och motiverade de 

var för att bli mer fysiskt aktiva och förändra sitt beteende. Utifrån svaren placerades 

deltagarna in i relevant förändringsstadium. Efter 10 veckor med stöd från en PT 
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ställdes frågan åter. Resultatet visar att endast 1 % av deltagarna upplevde sig mindre 

motiverade och redo för förändringen efter de 10 veckorna, vilket tyder på att personlig 

träning är effektivt för att ändra attityder och öka mängden fysisk aktivitet (McClaran, 

2003).  

1.2.5 Motivation 

Då en persons motivation påverkar benägenheten till lärande och förändring (Illeris, 

2007) var det relevant att i studien undersöka hur informanterna arbetar för att främja 

eller upprätthålla en klients motivation under förändringsarbetet. Motivation styr 

beteenden, handlingar och intensiteten av dessa (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Ett 

lärostoff som väcker intresse tenderar att skapa motivation. Om den lärande är 

motiverad ökar chansen att individen söker en förståelse och engagerar sig för att 

utvecklas (Pettersen, 2010). En PT bör därför arbeta för att främja och upprätthålla 

klienters motivation till fysisk rörelse om en aktiv livsstil ska nås. Beröm tenderar skapa 

yttre motivation och blir ett medel för att nå målet, men den yttre motivationen kan även 

bidra till en känsla av stress och press (Bushman & Battista, 2014). Inre motivation är 

däremot förankrad inom individen och leder till handlingar som utförs för sin egen 

skull, helt utan förväntan på yttre belöningar (Kaufmann & Kaufmann, 2010). För att 

skönja och analysera pedagogiska metoder som informanterna beskriver nyttjas för att 

skapa motivation i förändringsprocessen, riktas blicken mot motivationsbalans, ett 

centralt begrepp i den transteoretiska förändringsmodellen (Faskunger, 2001). Vidare 

utforskas motivation via drivkraftsdimensionen i Illeris (2007) teori om lärande, där 

motivation beskrivs som centralt för att lärande ska ske. Med anledning av detta 

beskrivs motivation ej djupare i detta avsnitt. De två nämnda teorierna presenteras i 

kommande kapitel. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

För att främja förståelse för den mänskliga förändringsprocessen valdes en etablerad 

förändringsmodell som utgångspunkt för studien. Med anledning av att arbetet även 

utforskar lärsituationer mellan PT och klient krävdes dessutom en lärteori. I följande 

avsnitt presenteras den transteoretiska förändringsmodellen (Faskunger, 2001) samt 

Illeris teori om lärande (Illeris, 2007).  

 

2.1 Förändring 
 

Förändring sker genom successiv förflyttning från ett beteende till ett annat. Ofta är det 

en väg fylld av både framsteg och snedsteg innan personen når den önskade 

förändringen (Faskunger, 2013). Det existerar flera teorier och modeller som syftar till 

att förstå och stötta människors förändringar i hälsorelaterade beteenden (Wester, 

Wahlgren & Wedman, 2008). Studien utgår från den transteoretiska 

förändringsmodellen. Valet grundar sig på att den är en av de mest populära och 

använda modellerna för arbete med beteendeförändringar (Wester, Wahlgren & 

Wedman, 2008). Folkhälsomyndigheten (2017b) beskriver att Fysisk aktivitet på recept 

(FaR), sjukvårdens alternativ till medicin, till stor del utgår från denna modell. I 

föreliggande studie nyttjas modellen med dess beskrivna förändringsfaser och strategier 

som ett verktyg för att tolka och förstå informanternas berättelser. Två av teorins 

centrala begrepp, motivationsbalans och aktivitetsspecifikt självförtroende är värdefulla 

för att i studien skönja, analysera och förstå de arbetsmetoder som ämnar bidra till 

klientens självförtroende och motivation till förändring. 

2.1.1 Transteoretiska modellen (TTM) 

Den transteoretiska modellen, utvecklad av forskarna Prochaska och DiClemente är 

användbar för att stötta en klients väg till en mer aktiv livsstil (Faskunger, 2001). Teorin 

har använts i både forskning, rådgivning och friskvårdsinsatser för bl.a. rökavvänjning, 

övervikt och fysisk inaktivitet. Modellen samordnar beteendeförändringsprinciper, 

tekniker och handlingssätt med grunden i psykoterapeutiska teorier samt ur forskarnas 

tidigare studier av hur människor på egen hand lyckats nå beteendeförändring.  

 

Den transteoretiska modellen är uppbyggd av förändringsstadier (Faskunger, 2001). 

Framgångsrik beteendeförändring förklaras ske genom successiv förflyttning mellan 

olika stadier (Faskunger, 2001). I en förändringsprocess genomgår alla människor 

modellens fem beskrivna faser även om förflyttningen mellan dem kan ta olika lång tid 

(DiClemente, 1999). Motgångar kan leda till att förflyttningen även sker i negativ 

riktning vilket bidrar till att de flesta rör sig igenom stadierna via ett spiralformat 

mönster (Prochaska, DiClemente & Norcross 1992). Herrick, Stone och Mettlers (1997) 

forskning visar att hälsointerventioner bör anpassas utifrån de olika förändringsfaserna 

för framgångsrika resultat.  
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Det är av stor vikt att individen känner sig mogen och motiverad till den förändring som 

ska genomföras (DiClemente, 1999). För att hitta en drivkraft i förändringsprocessen 

behöver klienten uppleva att fördelarna med fysisk aktivitet väger tyngre än fördelar 

med personens nuvarande livsstil (Faskunger, 2001). Fenomenet benämns som 

motivationsbalans och är av stor betydelse för en persons förändringsbenägenhet 

(Faskunger, 2001). Det är essentiellt att arbeta med detta genom hela 

förändringsprocessen. För att främja och upprätthålla motivation bör fokus riktas på att 

lyfta fram en klients egna motiv till förändringen (Faskunger, 2013). Människor som 

finner inre motiv till att träna har större chans att lyckas förändra sin livsstil än de som 

enbart motiveras av yttre faktorer med påverkan från omgivningen, exempelvis för att få 

komplimanger (DiClemente, 1999). I studien används begreppet för att skönja och 

analysera metoder som beskrivs skapa motivation till livsstilsförändringen. 

 

Vidare är aktivitetsspecifikt självförtroende, tron på den egna förmågan, essentiellt för 

förflyttning mellan förändringsstadierna (Faskunger, 2001). Hänsyn bör tas till att 

självförtroende är situationsbundet (Faskunger, 2001). Motiv som vilja och en tro på sin 

potential påverkar individers inre motivation, vilket är viktig för att nå en varaktig 

förändring (DiClemente, 1999). Personer med lågt aktivitetsspecifikt självförtroende har 

större risk att återfalla till tidigare vanor (Faskunger, 2001). För att förbättra en klients 

självförtroende är verbal uppmuntran viktigt i alla faser (Faskunger, 2001). Det är tillika 

värdefullt att individen tidigt får uppleva framgång i de utförda aktiviteterna. 

 

Transteoretiska modellens fem stadier: 

 

• Förnekelsestadiet (precontemplation) 

• Begrundandestadiet (contemplation) 

• Förberedelsestadiet (determination) 

• Handlingsstadiet (action) 

• Aktivitetsstadiet (maintenance) 

 

I förnekelsestadiet är människor ännu inte redo för förändring (Faskunger, 2001). Att 

förändringsbenägenheten är låg kan bero på bristande kunskap, tidigare misslyckanden, 

negativ motivationsbalans eller omedvetenhet om det egna beteendet (Faskunger, 2001). 

Ursäkter, förnekelse och motstånd är frekvent förekommande. Vänner, familj eller 

andra i personens närhet är ofta medvetna om problemet (Prochaska, DiClemente & 

Norcross, 1992). I denna fas bör PT:n medvetandegöra riskerna med personens 

problembeteende samt lyfta fram positiva hälsoeffekter av en fysisk aktiv livsstil 

(Faskunger, 2001). Känsloanspelning, att koppla till individens egna upplevelser och 

känslor är ett kraftfullt verktyg i detta stadium. Ett exempel är att be klienten fundera 

över hur nuvarande problembeteende och livsstil kan komma påverka nära och kära om 

en förändring ej sker. 

 

I begrundandestadiet är individen medveten om problematiken med rådande livsstil och 

att en förändring är nödvändig. Analys av det egna beteendet samt för- och nackdelar 
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med en förändring balanseras fram och tillbaka. Det skapas en tro på att förändringen är 

möjlig och planering av genomförande inleds (Faskunger, 2001). Risken är dock stor att 

människor uppehåller sig länge i detta stadium (Prochaska, DiClemente & Norcross, 

1992). Genom fasen är det extra väsentligt att eftersträva motivationsbalans (Faskunger, 

2001). En PT bör hjälpa klienten att omvärdera tankar och värdet av en aktiv livsstil, 

förslagsvis medvetandegöra hur rörelse och motion kan bidra till en piggare och starkare 

känsla samt hur det i sin tur påverkar personens omgivning positivt. Om en individ 

främst uppfattar fördelar med en stillasittande livsstil bör PT:n åter lyfta fram vinsterna 

med en mer fysiskt aktiv vardag samt stödja klienten att definiera ett eget värde och 

motiv till förändringen. Sedan skapas ett mål som upplevs realistiskt och genomförbart 

(Faskunger, 2001). PT:n bör vidare aktivt uppmuntra och arbeta för att stärka klientens 

aktivitetetsspecifika självförtroende. 

 

I förberedelsestadiet skapas motivation till att ta sig an förändringen. Fördelar med att 

ändra livsstilen väger nu tyngre än upplevda hinder (Faskunger, 2001). Inom en månad 

börjar små förändringar att ske. En PT bör i denna fas tillsammans med klienten 

diskutera olika alternativ till genomförande samt se över om nya rutiner i vardagen kan 

innehålla fysiska aktiviteter, som att börja trapporna istället för hissen, eller stötta 

personen att upptäcka andra möjligheter till vardagsmotion (Faskunger, 2001). Det är 

även nödvändigt att undanröja individens upplevda hinder för träning, så som tidsbrist 

eller trötthet. PT:n stödjer dessutom klienten att finna socialt stöd i omgivningen då det 

ger en stark positiv inverkan att ha någon som stöttar, lyssnar eller kan ge råd. Klienten 

bör även uppmuntras till att träna med andra för att skapa en social aktivitet som 

upplevs rolig och belönande (Faskunger, 2001). Därnäst är det värdefullt att formulera 

en konkret och detaljerad plan innehållande specifika aktiviteter, tider, mål samt hur 

hinder undanröjs. Det är viktigt att fortsätta arbeta med personens självförtroende, för 

när det infinner sig en tro på att planen är genomförbar främjas vilja och engagemang 

(Faskunger, 2001).  

 

I handlingsstadiet har personen aktivt börjat sin förändring mot den nya livsstilen 

(Faskunger, 2001). Individen anpassar sitt beteende för att hantera relevant problematik 

(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Här etableras vanor innehållande fysisk 

aktivitet. I denna fas finns ett stort behov av belöning, exempelvis i form av 

uppskattning från andra. PT och klient bör tillsammans se över om planen behöver 

justeras för att undvika återfall och snedsteg (Faskunger, 2001). Eventuellt finns behov 

av ytterligare socialt stöd från omgivningen eller att någon aktivitet i planen byts ut. 

PT:n bör arbeta med stimulikontroll, att undanröja klientens upplevda hinder för rörelse 

och situationer som leder till stillasittande. Med beteendeanpassning, även kallat “i 

stället för”- metoden, lär sig klienten hur hen bör agera i olika utmanande situationer. 

Om lusten till den planerade joggingturen ej infinner sig ska individen vara förberedd 

med ett alternativ, att exempelvis istället ta en cykeltur. Metoden minskar risken för 

återfall, som är vanligt förekommande i denna fas. PT:n bör fortsatt stödja ett starkt 

självförtroende och belöna klienten genom beröm och peppning (Faskunger, 2001).  

 

Aktivitetsstadiet nås efter sex månader med en aktiv livsstil och fokuserar på 

upprätthållande av nya beteenden och vanor. Fasen representerar ett stabiliserande av 
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förändringen med syfte att undvika återfall (Faskunger, 2001). En PT stödjer 

befästandet av nya vanor som skapats. Strategier utarbetas för att hantera eventuella 

snedsteg och svackor. Diskussioner bör föras kring hur klienten kan belöna sig efter de 

ansträngningar som gjorts, för att upprätthålla engagemang och motivation. Fortsatt 

viktigt att stärka tron på den egna förmågan (Faskunger, 2001). 

 

2.2 Lärande  
 

I arbete med beteendeförändringar är lärande centralt och det krävs att en PT i rollen 

som pedagog tar hänsyn till hur individen lär samt hur inlärning kan underlättas 

(Pettersen, 2010). Lärande kan definieras på olika vis. Under intervjuernas gång 

upptäcktes det att informanterna lyfte fram samband mellan klienters lärande, 

motivation och delaktighet. Då Illeris (2007) teori om lärande inkluderar dimensioner 

av innehåll, drivkraft och samspel (Illeris, 2007), har denna valts som teoretiskt 

perspektiv. Att Illeris (2007) presenterar hinder för lärande till varje dimension stärker 

teorins relevans för studien, eftersom en livsstilsförändring innefattas av stora 

utmaningar och sällan sker som en linjär process (Prochaska, DiClemente & Norcross, 

2013). Med hjälp av teorin ämnas förståelsen öka för beskrivna beteenden, tankar, 

situationer och ageranden i processen med att stötta utveckling och förändring hos en 

klient.  

2.2.1 Illeris syn på lärande  

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande” 

(Illeris, 2007, s. 13). Inlärning är en social företeelse och en komplicerad process 

(Illeris, 2007). Det är vanligt att begreppet lärande kopplas till skolsituationer, men 

lärande sker genom hela livet. När barn börjar i skolan har de flesta exempelvis redan 

lärt sig att tala ett språk samt hur de ska bete sig i olika sociala sammanhang (Illeris, 

2007). Lärande innehåller två olika processer vilka måste samverka för att lärandet ska 

äga rum (Illeris, 2007). Den ena är en extern interaktionsprocess mellan den lärande och 

dess kulturella och sociala omgivning. Ett samspel som sker mellan individen och 

kontexten. Den andra, en intern psykologisk process inom individen (Illeris, 2009). 

Processen utgörs av individuell psykologisk bearbetning av de impulser som uppstår ur 

samspelet med omgivningen (Illeris, 2007). 

 

Grunden till allt lärande förklaras utifrån tre lärdimensioner; innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. Det två första relateras till den 

personliga tillägnelseprocessen medan samspelsdimensionen behandlar de samhälleliga 

och sociala delarna utav lärandet (Illeris, 2007). Illeris (2007) beskriver att: "Allt 

lärande involverar dessa tre dimensioner och man måste ta hänsyn till samtliga 

dimensioner om man ska uppnå en tillfredsställande förståelse eller analys av en 

lärosituation eller ett läroförlopp" (Illeris, 2007, s. 41). 
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Figur 1: Illustration inspirerad av Illeris lärtriangel (Illeris, 2007:45) 

 

• Innehållsdimensionen innefattar stoff och kunskap, sålunda allt det en person 

ska lära sig samt vikten av att skapa mening och förståelse för detta (Illeris, 

2007). Dimensionen rymmer även åsikter, attityder och värderingar hos den 

lärande (Illeris, 2009). 

 

• Drivkraftsdimensionen integrerar motivation, vilja och känslor (Illeris, 2007). 

Både läraren och elevens drivkraft påverkar möjligheten till inlärning. 

Motivation är centralt för att lärande ska ske men förlöper sällan som en jämn 

process. Motivation påverkas av människans sociala och personliga balans 

(Illeris, 2007). Dagens samhälle genomsyras av höga kompetenskrav vilket lett 

till ökade krav på människors motivation. Inre osäkerhet och omgivningens 

förväntningar kan orsaka tvivel till den egna förmågan. Både hög press och 

tvivel kan följaktligen orsaka bristande motivation till att lära.  

 

• Samspelsdimensionens signalord är kommunikation, handling och samarbete 

och gäller individens samspel med den materiella och sociala omgivningen 

(Illeris, 2007). Lärmiljön påverkar individens lärande likväl som graden av 

engagemang i samspelet har en inverkan. Samspelsdimensionen symboliserar en 

social sida hos den lärande där interaktionen mellan individ och omvärld skapar 

de impulser som är inledande i inlärningsprocessen. 
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Denna studie utforskar informanternas berättelser utifrån de tre lärdimensionerna för att 

skönja och nå förståelse för pedagogiska metoder och tankar om lärande. 

2.2.2 Hinder för lärande  

Det är oundvikligt att en individ stundom lär sig annat än det som eftersträvades eller att 

lärandet uteblir (Illeris, 2009).  Lärande påverkas som nämnts av drivkraft, tid och 

miljö, men det finns ytterligare faktorer som har inverkan på en persons 

inlärningsmöjligheter. Interna inlärningsförhållanden syftar till egna inre villkor för att 

lära sig, exempelvis individuell intelligens (Illeris, 2009). Externa 

inlärningsförhållanden fokuseras mot det som i omgivningen kan påverka 

inlärningsprocessen, så som aktuella samhällsförhållanden. Möjligheter till lärande 

skiljer sig därmed åt mellan olika kulturer, länder och situationer (Ilaris, 2009). Då det 

finns många olika faktorer som kan hindra att lärande och en individs fulla potential nås 

både i skolan, arbetslivet och i det vardagliga livet är det viktigt att undersöka orsaken 

(Illeris, 2007). Illeris (2007) kategoriserar hinder för lärande under fellärande, försvar 

mot lärande och motstånd mot lärande och relaterar varje kategori till en av de tre 

lärdimensionerna. De kan förekomma samtidigt och vara mer eller mindre samordnade 

(Illeris, 2007). Med grund i dessa kategorier undersöks i studien både inre och yttre 

faktorer som riskerar hindra klienters lärande: 

 

• Fellärande knyts till innehållsdimensionen och innebär att individen 

innehållsmässig inte lär sig det som var tänkt (Illeris, 2007). Det kan bero på 

missförstånd eller dålig kommunikation mellan lärare och elev vilket är relativt 

lätt att åtgärda (Illeris, 2009).  

 

• Försvar mot lärande är ett motstånd som sker i drivkraftsdimensionen och är 

kopplat till det psykiska försvaret. Lärandet förhindras genom psykiska 

mekanismer (Illeris, 2007). En komplicerad form av försvar är ambivalens, 

vilket innebär att individen både vill och inte vill lära sig. Om en person t.ex. 

ofrivilligt skickas på en kurs eller till en PT finns det risk att denne saknar viljan 

till att lära på grund av känslan av tvång (Illeris, 2009). Ett annat hinder för 

lärande orsakas av att människor allt oftare ställs inför förändringar. Det riskerar 

ge upphov till en känsla av överbelastning och ovilja att ta in ny information. 

Stora förändringar som att bli arbetslös, gå igenom en skilsmässa eller att en 

närstående dör skapar en transformativ lärprocess som är väldigt krävande 

(Illeris, 2009). 

 

• I samspelsdimensionen förekommer motstånd till lärande och innebär precis 

som det låter att den lärande har en motvilja till att lära (Illeris, 2007). Det kan 

vara svårt att särskilja motstånd till lärande och försvar mot lärande, men de bör 

ses som två skilda fenomen som kan förekomma var för sig eller samtidigt. 

Försvar är någonting som den lärande byggt upp före lärsituationen medan 

motstånd skapas när individen ställs inför en situation som denna inte vill 

acceptera (Illeris, 2007). 

 



 

13 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

3.1 Syfte 

 

Studien syftar till att söka fördjupad förståelse för hur några personliga tränare talar om 

de metoder de använder för att stötta klienter att nå förändring från en stillasittande till 

en fysisk aktiv livsstil. Med grund i Illeris lärteori samt den transteoretiska 

förändringsmodellen är avsikten att undersöka vilka pedagogiska metoder som kan 

skönjas i de personliga tränarnas berättelser. 

 

3.2 Frågeställningar 
 

Den övergripande frågan om hur de personliga tränarna arbetar med att stödja 

livsstilsförändringar hos sina klienter besvaras genom dessa frågor:  

 

• Vilka pedagogiska metoder kan skönjas i de personliga tränarnas berättelser om 

arbete med att främja motivation och självförtroende för att stärka klientens 

utvecklings- och förändringsbenägenhet? 

 

• Vilka inre och yttre allmänna faktorer kan ur de personliga tränarnas berättelser 

tydas vara hinder för lärande och utveckling och vilka metoder beskrivs för att 

stötta klienterna över dessa? 
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4. METOD 
 

 

I detta avsnitt redogörs de tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Här redovisas metodval, urval av informanter, etiska förhållningssätt 

och den planering som legat till grund för studien. Vidare beskrivs metoder för 

datainsamling, bearbetning och analys.  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
 

Då studien syftar till att utforska informanternas subjektiva tankar och berättelser ansågs 

det lämpligast att genomföra intervjuer utifrån en kvalitativ forskningsansats. En 

kvalitativ metod är av ett tolkande slag och strävar efter att nå förståelse av olika 

fenomen och mänskliga beteenden (Bryman, 2011). Kvantitativ forskning mäter olika 

företeelser objektivt för att nå kvantifierbara och statistiska resultat (Bryman, 2011). 

Även om en kvantitativ enkätundersökning hade kunnat nå ut till fler personliga tränare, 

övervägdes aldrig detta som ett alternativ då metoden ej skulle stödja studiens syfte, att 

undersöka och förstå informanternas egna berättelser om sitt arbete. 

 

4.2 Planering och genomförande 

4.2.1 Arbetets inledande fas 

Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång inom det valda intresseområdet. En 

litteraturgenomgång handlar om att tolka tidigare forskning och kan användas som 

underlag i vidare forskningsarbete (Bryman, 2011). Det är dock viktigt att ha en kritisk 

inställning till funnen fakta. Detta var en tidskrävande process som tog mer tid än 

förväntat. För att hitta relevant forskning nyttjades via Linnéuniversitetet databaserna: 

ERIC, PubMed och EBSCO. Använda sökord: personal trainer, active lifestyle, physical 

activity, behavior change. 

4.2.2 Urval av informanter 

För studien valdes ett målinriktat urval. Det innebär att personerna har en koppling till 

studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Eftersom personliga tränares berättelser är 

det centrala i undersökningen, fanns en tydlig begränsning för valet av informanter. Det 

uppsatta kravet var att finna utbildade och verksamma PT:s. Med ett 

bekvämlighetsurval tillfrågades PT:s inom vårt närområde. Första kontakten med 

informanterna skedde via e-post, innehållande ett missiv (se bilaga 1). Vidare togs 

kontakt via telefon för att delge information, besvara eventuella frågor samt planlägga 

tid och plats för intervju. Intervjuer har sedan genomförts med fyra kvinnliga PT:s och 

två manliga i åldersspannet 25-36 år. Könsfördelningen är slumpmässig. En jämn 

fördelning av män och kvinnor övervägdes men med anledning av att studien ej antar ett 
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genusperspektiv görs ingen skillnad på kön. Ytterligare information om informanterna 

är ej relevant för att besvara studiens frågeställningar. 

4.2.3 Planering och insamling av data 

Observationer, enkäter och intervjuer är vanliga verktyg för att besvara forskningsfrågor 

(Bryman, 2011). Studiens data samlades in genom sex stycken semistruktuerade 

intervjuer. I kvalitativa intervjuer ligger fokus på att förstå det valda ämnet ur 

informanternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Med en semistrukturerad 

intervjumetod använder forskaren en intervjuguide som stöd för att beröra utvalda 

teman, kopplade till studiens frågeställningar och syfte (Bryman, 2011). Genom att 

informanterna tillåts tala fritt inom ramen för ämnet finns det möjlighet att nå deras 

egna tankar. Semistrukturerade intervjuer lämpade sig bäst då strävan var att nå 

PT:arnas subjektiva tankar och berättelser. En strukturerad intervju eller färdig enkät 

hade riskerat att styra informanterna till att svara det som antogs vara önskvärt och 

försvårat insamlandet av individuella subjektiva erfarenheter och reflektioner beskrivna 

med informanternas egna ord (Bryman, 2011). 

 

Med utgångspunkt i studiens två huvudteman lärande och förändring, formulerades en 

intervjuguide som stöd för att beröra och få svar på studiens frågeställningar (Bryman, 

2011). I en semistrukturerad intervju bör intervjuaren vara flexibel med ordningsföljden 

på frågorna, känna frihet att hoppa över nedskrivna frågor och vara öppen och sensitiv 

för vad informanten säger så att relevanta följdfrågor kan ställas (Bryman, 2011). För att 

möjliggöra full närvaro under intervjuerna beslutades det att samtalen skulle spelas in 

med hjälp av en mobiltelefon. Ljudinspelningen syftade vidare till att underlätta 

insamlandet av korrekt information samt för att ha som stöd vid analys av data 

(Bryman, 2011). Marginalanteckningar planerades föras över sådant som ej ryms på en 

ljudinspelning, exempelvis kroppsspråk och känslor (Bryman, 2011). Båda författarna 

genomförde varsin pilotstudie för att bekanta sig med intervjusituationen och för att 

utforska frågornas relevans (Bryman, 2011). Små justeringar gjordes och intervjuguiden 

(bilaga 2) användes sedan som stöd för att täcka de områden som studien avsåg 

undersöka med syfte att öka studiens validitet och reliabilitet (Bryman, 2011).  

4.2.4 Genomförande av datainsamling 

Då författarna bor i olika delar av Sverige valdes av praktiska skäl att tre intervjuer var 

utfördes. De sex intervjutillfällena anpassades efter informanternas önskemål på tid och 

plats men vid samtliga intervjuer uppsöktes ett lugnt rum för att slippa yttre 

störningsmoment som riskerade påverka informanterna (Bryman, 2011). Fem av mötena 

har skett på olika träningsanläggningar och en i hemmiljö. Via utskickat missiv (bilaga 

1) presenterades författarna och deltagarna informerades om studiens övergripande 

intresseområde, anonymitet, frivilligheten att delta i studien samt rätten att när som helst 

avbryta sin medverkan. Vid respektive intervjutillfälle delgavs informationen även 

muntligt. Efter att ha informerat om syftet med ljudinspelning gav alla informanter sitt 

godkännande till att intervjun bandades. Informanterna informerades även om att 

materialet endast kommer användas i forskningssyfte. Innan var intervju startade 

aktiverades mobiltelefonerna i flygplansläge för att undvika att ljus- eller ljudsignaler 

skulle störa oss eller informanterna. Genomförandet av intervjuerna tog mellan 35-60 

minuter. 
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4.2.5 Databearbetning 

Efter varje intervju transkriberades de inspelade intervjuerna. Genom att lyssna och 

stanna inspelningen efter varje mening skrevs informanternas exakta ord ner, vilket är 

en av fördelarna med ljudinspelning (Bryman, 2011). Det är en tidskrävande process att 

skriva ut intervjuerna men med metoden behålls de intervjuades egna ord och uttryck, 

vilket sågs som en nödvändighet för att kunna tolka informanternas svar (Bryman, 

2011). Verbala tics som “öh”, “eh, “asså” eller “liksom” valdes bort då denna redigering 

ej riskerade påverka slutresultatet. Transkriberingen resulterade i 35 sidor text. Insamlad 

data har sedan bearbetats med en tematisk analysmetod för att med ett tolkande 

perspektiv finna återkommande mönster och teman i empirin (Bryman, 2011). Det 

transkriberade materialet lästes inledningsvis noga igenom ett flertal tillfällen för att få 

en god översikt över innehållet. Därigenom hittades repetitioner, likheter, skillnader, 

nyckelord och mönster. Kategorierna färgkoordinerades och delades sedan upp till ett 

stort antal underteman (Bryman, 2011). Vidare identifierades subteman och 

huvudteman som strukturerades upp i ett index. Resultatet har sedan analyserats och 

diskuterats i relation till våra valda teoretiska utgångspunkter; den transteoretiska 

förändringsmodellen (Faskunger, 2001) och Illeris (2007) teori om lärande. Eftersom 

motivation är ett återkommande begrepp i förekommande arbete diskuterades det om en 

motivationsteori var nödvändig. Men då studiens intresse riktas mot de pedagogiska 

metoder som används för att främja motivation till studiens centrala fokus, att stödja en 

livsstilsförändring, var det mer relevant att angripa motivationsbegreppet utifrån från 

Illeris (2007) och Faskungers (2001) teorier om lärande och förändring. 

 

4.2.6 Etiska förhållningssätt 

Informanterna har i processen behandlats i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002):  

• Informationskravet - forskaren är skyldig att informera studiens syfte till 

samtliga berörda av forskningen. Allt deltagande ska vara frivilligt och om det 

finns risker eller negativa sidor med att delta i en studie måste forskaren 

informera samtliga medverkande om detta. Deltagarna ska också informeras om 

vilka olika moment som kommer att ingå i studien.  

 

• Samtyckeskravet - deltagarna har själva rätt att bestämma över sitt 

medverkande och ska medvetandegöras om rätten till att när som helst avbryta 

sin medverkan helt utan konsekvenser.  

 

• Konfidentialitetskravet - alla insamlande uppgifter om personer behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem.  

 

• Nyttjandekravet - uppgifter och insamlad data i studien får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

Informanterna har via ett missiv (bilaga1) delgetts information kring studiens 

övergripande syfte, deras relevans för deltagande samt etiska aspekter. 
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                           5. RESULTAT 
 

Resultatet av studien omfattar insamlad data från intervjuerna med de sex personliga 

tränarna och utgår från deras berättelser om sitt arbete. Genom bearbetning av data 

eftersträvades en helhetsbild. Underrubriker är satta utifrån tre huvudteman som 

utkristalliserades ur den tematiska analysens olika subteman. De personliga tränarna 

nämns som informanter men för att tydliggöra deras berättelser kommer vi redovisa ett 

antal citat och benämner dem då: PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6. Citaten som valts ut 

ämnar ge en bild av det som varit framträdande i samtalen. 

 

5.1 Huvudteman och subteman 
 

Studiens tematiska analys har genererat tre huvudteman. Dessa huvudteman med 

tillhörande subteman presenteras nedan i index 1: 

 

  HUVUDTEMAN                 SUBTEMAN 

Att stödja en livsstilsförändring Den individuella planen 

Vikten av att förstå klienten 

Successivt förändringsarbete 

Regelbunden kontakt 

Faktorer som påverkar och 

främjar inlärning och 

utveckling   

Motivation 

Klientens förståelse 

Samspel 

Förtroende 

Hinder för lärande och 

förändring  

Ursäkter  

Bristande motivation 

Bristande självförtroende 

Tid och miljö 
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5.2 Att stödja en livsstilsförändring 
 

Ur det empiriska materialet framträder ett antal komponenter och metoder som används 

och beskrivs som essentiella i arbetet med att planera och stödja en klients 

livsstilsförändring. 

5.2.1 Den individuella planen  

Med en tydlig enighet framhåller informanterna vikten av att utgå från individen och att 

skapa en individanpassad plan som utgångspunkt för arbetet. Det är nämnvärt att alla 

sex informanter alltid inleder arbetsprocessen med ett sittande möte, en konsultation 

som syftar till att få tillgång till den information som behövs för att individanpassa 

planen. Fokus ligger på samtal men om tiden finns genomförs ett lättare träningspass 

med eventuella tester på det fysiska utgångsläget. I konsultationen ställs frågor rörande 

klientens träningsbakgrund, skadehistorik, mående, dagsläge och framtida mål, 

följaktligen hur deras liv ser ut idag, hur deras tankar går och vad de vill ha hjälp att 

uppnå. En informant säger: ”Redan första tillfället brukar jag kartlägga hur deras liv 

ser ut just idag för att kunna se hur de ska kunna få in mer rörelse och träning i sitt liv 

och vardag” (PT1). Under konsultationen låter samtliga informanter klienterna själva få 

sätta ord på varför de vill göra förändringen. Det ses som en viktig del i processen för 

att klienterna ska lyckas med livsstilsförändringen. Följande två citat beskriver hur två 

av informanterna arbetar med detta: 

 

Att man vet varför man vill göra förändringen och är redo att ta sig an den är 

det viktigast av allt. Man behöver inte veta hur, för det kan jag som PT hjälpa 

dem med. Men de måste vara klara över vad de vill och att något måste göras 

och varför, så jag ställer frågor och de är dem själva som ger svaren på varför 

de behöver och vill genomföra förändringen (PT4). 

 

[...]och sedan diskuterar man helt enkelt fram, och jag ställer egentligen bara 

frågorna och det är ju kunden själv som har svaren. Så jag lägger ju aldrig fram 

liksom svart på vitt exakt vad någon ska göra utan det är ju de själva som ska 

komma på. För det som man själv motiveras till att göra, det är ju det som 

kommer vara hållbart i längden helt enkelt. Så det blir en diskussion och mycket 

prat i början för att komma fram till vad som kan passa till just den här 

personen (PT6). 

 

Utifrån den insamlade informationen skapas sedan en tydlig plan som kartlägger 

klientens väg till målet. Fem av sex informanter formulerar alltid en skriftlig plan som 

plockas fram om klienten tappar riktning, motivation, eller blir osäker på vad som ska 

göras. En informant förklarar: ”Jag brukar alltid låta klienten skriva ner den planen 

som vi sätter upp tillsammans, för jag tror att det på nåt vis blir mer verkligt för den 

då” (PT2).  



 

19 

 

 

5.2.2 Vikten av att förstå klienten 

Att tidigt arbeta för att nå en förståelse för klientens individuella behov beskrivs som 

viktigt för att skapa en realistisk plan och kunna stödja den önskade utvecklingen och 

förändringen. För att förstå klientens behov, förutsättningar och motiv till 

livsstilsförändringen ställs mycket öppna frågor. En informant beskriver arbetet så här: 

“Min roll är ju att vara lyhörd, alltså lyssna och verkligen få en förståelse för vad 

kunden behöver från mig. Det blir typ genom coachande samtal där jag försöker tolka 

klientens egna ord på vad och varför” (PT3). 

5.2.3 Successivt förändringsarbete  

Arbetet bör ske med små steg i taget för att successivt utmana till utveckling och 

verkligen låta förändringen ta tid. Informanterna har för vana att redan i den inledande 

fasen sätta upp flera delmål så att målet inte känns för stort och för långt borta för 

klienten. “Du behöver inte springa en mil för att få en grymt bra hälsa, det brukar jag 

poängtera” (PT5). 

5.2.4 Regelbunden kontakt 

Att möjliggöra för kontinuerlig kontakt och uppföljningar under klienternas 

förändringsprocess är något som samtliga informanter lyfter fram som betydelsefullt. 

Det kommuniceras via e- mail, sms, eller appar mellan de fysiska PT-sessionerna för att 

stötta, motivera, visa engagemang samt för att ha uppsikt över huruvida klienten följer 

planen eller om något hinder dykt upp. En av informanterna beskriver hur teknik kan 

användas:“Det jag gör med många av mina kunder är att jag skickar ut påminnelser om 

att de ska träna. Många får också rapportera in till mig vilka aktiviteter de utför” 

(PT1).  

 

5.3 Faktorer som påverkar lärande och utveckling 

 

Ur resultatet framträder ett antal faktorer som upplevs har stor inverkan på klienternas 

lärande och utveckling. Nedan redovisas dessa faktorer samt de arbetssätt som används 

för att stödja en klient i processen.  

5.3.1 Motivation  

En klients vilja och motivation till fysisk aktivitet och livsstilsförändringen beskrivs av 

samtliga som en betydelsefull faktor. Att klienten själv vill genomföra förändringen 

framstår som en av de viktigaste komponenterna och en informant uttrycker att “Man 

kan aldrig tvinga någon att komma igång och röra på sig” (PT6). För främja 

motivation stödjer informanterna klienterna att via samtal och frågor hitta kärnan i det 

som gör förändringen värdefull och upplevs belönande just för dem. Ett betydelsefullt 

och tydligt uppsatt mål används som incitament under hela processen. Ett par av 

informanterna uttalar sig så här: 
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Det jag gör är att få dem att värdesätta själva förändringen som de vill göra. Vi 

människor går ju igång på belöning och det är känt att om man ska göra nån 

sorts förändring oavsett vad det är så måste ju förändringens nya belöning 

upplevas större än det gamla beteendets belöning. Så har du tidigare legat på 

soffan och belöningen varit att du får ligga och ha det lugnt och skönt så måste 

den nya belöningen vara mera värd, och vill man träna mer så måste ju känslan 

med träningen vara bättre än den du har när du ligger i soffan. Så det försöker 

jag verkligen så starkt gräva fram med typ coachande samtal där kunden får 

gräva fram varför den faktiskt vill göra detta (PT3). 

 

Jag försöker läsa mellan raderna och grotta fram vad det faktiskt egentligen är 

som den här personen vill. Är det något speciellt mål, och är det verkligen 

klientens mål, eller mer någon annans mål? Jag vill hitta kärnan i det hela, 

alltså det som är äkta för just den här personen. För jag tror att det är viktigt att 

göra målet och varför tydligt. För när det kommer en dag då man inte känner 

sig så peppad på gymmet eller vad man nu ska göra, så kan man plocka fram det 

här varför (PT2). 

 

Motivation till att träna ökar när det känns roligt, därför arbetar informanterna ständigt 

med att göra träningen lustfylld. Genom att utforska vad en klient tycker om och 

upplever som energigivande kan aktiviteterna anpassas. Om någon älskar att röra sig till 

musik så uppmuntras klienten att testa på danspass eller göra en playlist till löprundan. 

En annan metod är att ständigt överraska med nya övningar. En informant beskriver:  

 

Jag har inga speciella motivationsknep, men jag tror det blir svårt om klienten 

inte tycker det är roligt att komma och träna hos mig, så jag försöker hitta det 

som just den här personen tycker är roligt. Alla tycker ju att någonting är roligt. 

Ibland kanske jag får lura dem lite, typ göra några lekfulla övningar och vips så 

har de gjort ett hårt pass fast de knappt hann förstå det själva (PT1). 

5.3.2 Klientens förståelse  

Vidare beskriver fyra av informanterna vikten av att klienten förstår den kunskap de 

delar med sig av. Att bara ge ut ett träningsprogram räcker inte. De behöver förstå 

nyttan med övningen eller aktiviteten om utveckling ska nås och för att de ska uppleva 

att de har kontroll över livsstilsförändringen. Informanterna framhåller att de alltid 

försöker vara tydliga och pedagogiska. Följande citat är ett exempel på hur 

informanterna uttryckte detta: “Jag pratar mycket, men ser alltid till att de verkligen 

förstår vad jag menar, så jag checkar in lite med dem. Och jag är tydlig med att om du 

inte förstår så stoppa mig och fråga så du verkligen är med på vad jag menar och vet 

varför du ska göra detta” (PT2). 
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5.3.3 Samspel 

Samspel och ömsesidigt engagemang beskrivs som avgörande faktorer för klientens 

lärande och utveckling. Samtliga informanter berättar om hur de ofta förväntas ”göra 

jobbet” åt klienten och att resultaten förväntas komma enbart för att de anlitat en PT, 

eller att många vill ha resultatet men är inte villiga att göra förändringen. Båda 

aktörerna måste engagera sig och vara delaktiga, PT:n kan stötta, bidra med kunskap 

och vägleda men arbetet måste klienterna göra själva. 

 

Att gå till en PT är [...] någon som stöttar dig längs vägen, men du måste ju 

göra arbetet, grovarbetet så är det ju. Det är nog många som kanske tror att det 

inte är så, utan lägger allting i tränarens händer, men du är ju den som måste 

utföra arbetet (PT4).  

 

Informanterna visar sitt engagemang genom att höra av sig mellan träffarna eller 

kommentera en bild på Instagram för att skapa ett gott samarbete. De kräver att 

klienterna visar sitt engagemang bl.a. genom att via mail eller en app redovisa sina 

aktiviteter. Att tillsammans ta beslut och formulera planen mot målet används för att 

förstärka samarbetet. 

 

Det är så himla viktigt att klienten är delaktig i formulerandet av planen som vi 

sätter upp tillsammans för att det ska bli mer deras plan. Jag är med och stöttar, 

peppar, ger tips och råd och kunskap men om de varit med och skrivit den själv 

så är det mindre risk att de backar ur och struntar i den. Om det är jag som 

bestämmer allt så kanske personen känner att det inte passar och de kan skylla 

på mig (PT1). 

 

Hälften av informanterna berättar att de valt att avsluta arbetet med klienter som ej visar 

vilja att engagera sig. En av dem förklarar: ”Numer lägger jag inte tid på personer som 

inte vill förändra sig. De kan komma människor som vill ha hjälp, men de tror att jag 

ska fixa allt till dem. Det funkar ju inte så” (PT2). 

5.3.4 Förtroende  

Att vinna klientens förtroende och skapa trygghet beskrivs vara viktigt att arbete med 

för att främja utveckling. Här uttalar sig en av informanterna: “Det absolut viktigaste av 

allting det är ju förtroende. Att man kan skapa så pass mycket förtroende så personen 

känner att han eller hon är trygg i dina händer” (PT 5). För att nå dit strävar 

informanterna efter att vara lyhörda och fullt närvarande vid varje möte. 
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5.4 Hinder för lärande och förändring 

 

I resultatet framträder flera hinder för att lyckas med en livsstilsförändring samt metoder 

som används för att undanröja dessa. Dessa faktorer och metoder redovisas nedan. 

5.4.1 Ursäkter   

Informanterna är ense om att ursäkter brukas frekvent och att klienter gärna skyller sin 

inaktivitet på andra. En av informanterna berättar: 

 

Och det är väldigt sällan det landar på dem själva, nästan ingen säger, nej jag 

har inte sprungit för att jag prioriterade inte det. Det är snarare att det blev 

mycket på jobbet nu så att det blev ingen träning, eller andra ursäkter där man 

skyller på annat än sig själv. Och det är ju för att man tappat den här 

kompassen och inte värdesätter eller har glömt bort varför man nu vill göra den 

här nya förändringen (PT3). 

 

Vid konsultationen undersöks tidigare ursäkter till att personen slutat träna, inte kommit 

igång eller vad som förr fått denne att släppa på rutiner, i syfte att undanröja hinder. Om 

klienter skyller på tidsbrist stödjer informanterna personen att hitta luckor i vardagen 

där vardagsmotion och aktiviteter kan läggas in. Om ursäkterna fortsätter ber de 

klienterna att reflektera över varför de från början ville genomföra förändringen och 

värdet av den. En av informanterna beskriver sitt arbetssätt: 

 

Jag frågar typ vad var det som gjorde att du slutat andra gånger som du börjat 

träna? [...] Kanske jag frågar vad tror du att du hade behövt den gången för att 

komma tillbaka? Vill du att vi bokar in en träff direkt när du kommer hem från 

semestern så vi är beredda att fånga upp ifall du tappar taget? Då kan man 

liksom vara förberedd för att hindra att de blir en svacka eller att man snabbt 

hittar tillbaka om det blir ett snedsteg (PT2). 

 

5.4.2 Bristande motivation 

Ursäkter sammankopplas till bristande motivation. Informanterna påminner 

kontinuerligt om målet och klientens formulerade värde av förändringen för att främja 

motivation: “Då får man återvända till kartan, eller planen för att påminna dem om 

vart de ska, vart de är på väg och vad de behöver förändra” (PT1).  

 

För att öka motivationen beskriver samtliga informanter att de arbetar mycket med 

beröm och verbal uppmuntran under resans gång. “Det kan vara att ge en klapp på 

axeln och säga du är grym, du är duktig” (PT5). Vidare medvetandegör de klienternas 

framsteg: “Det gäller ju att lyfta det minsta lilla alltså [...]. Så att de inser att ja, jag har 

blivit bättre på det här, jag känner mig piggare och sådana saker” (PT4). 
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Informanterna utforskar vad klienten upplever som belönande för att sen kunna använda 

det som ett incitament under processen. Vidare uppmuntrar de klienterna att själva fira 

små framsteg, exempelvis med ett bad eller en kopp kaffe.  

 

Aktiviteter varieras för att undvika att en klient tröttnar, tappar lusten och då blir ett 

hinder till träning. En informant berättar: ”Handlar det om att det börjar kännas tråkigt 

så försöker jag se till att det känns roligt igen. Jag jobbar t.ex. mycket med 

periodisering, att man lägger om träningsscheman genom att lägga till reps, öka 

motstånd, byter övningar eller så” (PT2). 

5.4.3 Bristande självförtroende  

Bristande självförtroende eller självkänsla riskerar att hindra en klient från att lyckas 

med den önskade förändringen. Många klienter behöver stöd för att öka tron på sin egen 

kapacitet samt att forma en ny identitet som innefattar en aktiv livsstil och nya 

tankebanor. Informanterna arbetar för att vända fokus från det negativa till det positiva. 

En informant säger; “Det är mycket lättare att fokusera på det negativa. Och det är steg 

ett, att vända den negativa trenden till positiv” (PT6). Alla små framsteg som klienterna 

gör lyfts fram. Genom positiv uppmuntran, beröm och framhållande av utveckling 

önskar de få klienterna att känna sig starka, duktiga och visa att de besitter mer kapacitet 

än de tror. Fem av informanterna registrerar klienternas aktiviteter för att svart på vitt 

kunna visa klientens utvecklingskurva. “Jag kan säga, kommer du ihåg att du inte 

trodde du skulle klara det här? Eller förra veckan gjorde du 12 repetitioner och idag är 

du uppe på 16” (PT3). Klienterna får regelbundet genomföra övningar som de 

behärskar väl och oftast avslutas träningspasset med en “stark” övning. Detta beskrivs 

här: ”Vissa övningar får dem att lysa upp, man ser direkt, då kan man göra varianter 

på dem [...] Jag återkommer hela tiden till övningar där de får känna sig grymma och 

starka och jag ser att de växer” (PT1). 

5.4.4 Tid och miljö 

Att klienten känner sig obekväm i gymmet är ett annat framträdande hinder: “Alltså 

gym-världen är så himla förknippat med prestationer för många, det kan bli jobbigt att 

bara vara på ett gym och det kan ju då verkligen hindra personen från att vilja gå dit 

och från att utvecklas och så” (PT5). För att hantera detta anpassar samtliga 

informanter miljön efter klienternas behov och önskemål, exempelvis genom att träna 

på speciella tider, utomhus eller i hemmiljö. Följande citat belyser detta: 

 

Men alltså jag tror att miljön har jättestor betydelse, och det spelar också roll 

hur trygg jag visar mig i miljön. Man kan absolut få personer att bli trygga i 

miljöer men jag tror att gym eller andra miljöer passar olika personer olika bra. 

Utifrån det brukar jag anpassa och istället för att jobba i gymmet kan vi vara 

utomhus eller i en tom gruppträningssal, eller ses på tider då färre personer är 

på plats. Sen kanske man måste kolla över personens livssituation och 

hemmiljön. Vet man att klienten har ett fullspäckat schema så kan man se om de 

finns trappor att använda, en trädgård de kan vara i, kanske finns nån sten de 

kan använda som vikt eller så” (PT3). 
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5.5 Sammanfattning av resultat 
 

Studiens övergripande fråga, hur de personliga tränarna beskriver att de arbetar med att 

stödja livsstilsförändringar har besvarats med hjälp av två frågeställningar. Den ena har 

utforskat vilka pedagogiska metoder som kan skönjas för att främja motivation och 

självförtroende för att stärka klientens utvecklings- och förändringsbenägenhet. Den 

andra har riktats mot vilka inre och yttre faktorer som ur informanternas berättelser kan 

tydas vara hinder för lärande och utveckling samt vilka metoder som beskrivs för att 

stötta klienterna över dessa?  

 

Metoderna som presenteras är sammanflätade i varandra men för att ge läsaren en god 

översikt har vi valt att dela upp dem med utgångspunkt i studiens frågeställningar: 

 

Metoder för att stödja en livsstilsförändring: 

- Samtal 

- Diskussioner 

- Frågor 

- Kartläggning  

- Muntligt och skriftligt formulera ett tydligt mål 

- Skriftligt formulera en plan 

- Muntliga och visuella instruktioner 

- Individanpassa upplägg  

- Successiva utmaningar 

- Regelbunden kontakt (fysiska träffar, mail, appar, sms) 

 

Metoder för att främja motivation och självförtroende i förändringsprocessen: 

- Positiv feedback 

- Uppmana till reflektion för att finna det egna värdet och belöningen av förändringen 

- Kontinuerligt påminna om värdet och belöningen 

- Variera träning och upplägg 

- Medvetandegöra små som stora framsteg 

- Muntligt informera om förväntade hälsovinster 

- Positiv fokusering 

 

Metoder för att undvika eller stötta klienter över hinder: 

- Anpassa tid  

- Anpassa miljö  

- Söka information om klientens eventuella tidigare misslyckanden 

- Stödja klienten finna luckor för aktivitet i vardagen.  
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Kvalitativa semistruktuerade intervjuer valdes då syftet var att nå informanternas 

subjektiva tankar och upplevelser. Vald metod har genererat relevant data vilket stärker 

studiens validitet. Validitet berör mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses 

undersökas (Bryman, 2011). Utifrån studiens tidsram togs beslutet att begränsa antal 

informanter till sex. Det låga antalet är en svaghet i studien. Det hade varit önskvärt 

med mer tid för att intervjua fler PT:s och på så vis stärka studiens reliabilitet (Bryman, 

2011). En enkätstudie hade kunnat generera ett högre antal informanter och ur den 

aspekten nå en högre reliabilitet (tillförlitlighet), men denna metod skulle då istället 

försvagat studiens validitet (studiens avsedda syfte hade ej kunnat nås) (Bryman, 2011). 

Med öppna frågor tilläts informanternas beskriva sitt arbete med egna ord. Bryman 

(2008) menar öppna frågor kan vara ett tidsödande metodval både vid intervjutillfället 

och vid transkribering. För att minimera risken att styra informanternas svar ansågs 

denna metod ändå som mest lämplig. I efterhand visade det sig vara värt att spendera 

mycket tid på intervju och analys då den stora mängden insamlad data bidrar till 

förståelse för hur informanterna arbetar för att stödja en klients livsstilsförändring. 

 

Vid intervjuer föreligger risken att informanter väljer att inte svara helt ärligt, utan ger 

svar utifrån vad de tror förväntas av dem eller med hänsyn till vad som framställer dem 

mest angenämt (Bryman, 2011). För att minska denna risk hade det varit värdefullt att 

utöver intervjuerna genomföra en deltagande observation och på så vis se hur 

informanterna i realiteten arbetar. Studiens tidsbegränsning tillät ej detta utan blir ett 

förslag till vidare forskning. Att enbart genomföra en observation ansågs ej lämpligt då 

studiens främsta fokus har varit att nå informanternas perspektiv och beskrivningar av 

förändringsarbetet. 

 

Då författarna av studien bor i olika delar av landet kunde inte båda närvara vid 

intervjutillfällena, utan genomförde tre intervjuer var. Det har dock inte påverkat 

slutresultatet negativt eftersom samma intervjuguide använts och inspelningarna 

tillgängliggjort samtlig data för bägge.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Inledningsvis planerades detta diskussionsavsnitt att delas upp med samma rubriker som 

resultatavsnittet. Men med anledning av att diskussionen behandlar informanternas svar 

i relation till Illeris (2007) lärteori, och där med främsta fokus på de tre centrala 

lärdimensionerna, valdes istället att nedan dela upp diskussionen under rubrikerna 

Innehåll, Drivkraft och Samspel. Då studien syftar till att skönja och nå en förståelse för 

hur informanterna talar om metoder som används för att stötta klienters förändring, 

diskuteras varje del även utifrån den transteoretiska förändringsmodellen med dess 
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teorier och strategier (Faskunger, 2001). Vidare redovisas relevanta kopplingar mellan 

tidigare forskning och resultatet i föreliggande studie. 

6.2.1 Innehåll 

I likhet med Illeris (2007) lärteori visar resultatet att lärande och förändringsarbete är en 

komplex process som berör flera olika dimensioner, varav en viktig komponent är hur 

den lärande förhåller sig till det innehåll som det arbetas med. Det framgår tydligt att 

samtliga informanter anpassar innehållet efter individens förutsättningar och mål samt 

att de aktivt arbetar med att klienterna ska förstå informationen, genom att exempelvis 

via frågor “stämma av” med klienten. Detta kan kopplas till hur Illeris (2007) beskriver 

att individen måste nå insikt för att lärandet ska infinna sig och att det är förståelsen 

som leder till utveckling och kapaciteten att bemästra färdigheter och utmaningar 

(Illeris, 2007). Även Faskunger (2001) framhåller vikten av att en klient når förståelse, 

framförallt över risker med sitt problembeteende och fördelar med en 

livsstilsförändring, för att främja rörelse mellan den transteoretiska modellens 

förändringsfaser.  

 

Det framstår som viktigt att skapa mening och värde av innehållet. För att stödja detta 

ställer informanterna öppna frågor och låter klienten använda sina egna ord för att hitta 

kopplingen mellan kunskapen och sig själv. Liknelse kan göras till känsloanspelning, 

som Faskunger (2001) hävdar vara ett värdefullt verktyg i förändringsarbete. Faskunger 

(2001) menar att känsloanspelning lämpar sig främst under förändringsprocessens 

förnekelsestadium som präglas av ambivalenta känslor till det arbete som krävs för att 

genomföra en förändring. Informanterna kopplar till känslor längs hela arbetsprocessen. 

Tidigare forskning (Georges, 2008) framhåller att PT:s vid varje session arbetar såväl 

med att inhämta som att delge klienten information samt att innehållet baseras både på 

klientens känslor och på objektiv fakta. Resultatet går att relatera till Georges (2008) 

forskning, dock föreligger en skillnad då informanterna primärt ses skapa innehåll och 

arbeta utifrån klientens känslor och tankar. Objektiv fakta, t.ex. vad som händer i 

kroppen vid träning eller vilka effekter som forskningen visar att fysisk aktivitet kan ge, 

framstår i resultatet som sekundärt. Det var för oss en aning förvånande att så stor del av 

beskrivningarna fokuserar på emotioner då en PT framställs och anlitas som en expert 

på träning (Chiu. m.fl., 2010). George (2008) hävdar att kvinnliga PT:s har en större 

tendens att arbeta utifrån emotioner, och kanske kan dominansen av kvinnliga 

informanter i förekommande studie vara en förklaring till den starka betoningen på 

känslor i resultatet. Detta är dock enbart en spekulation som ej kan besvaras utifrån 

detta arbete. Med endast sex intervjuer kan utfallet även vara en slump. I förekommande 

studie har det ej riktats något intresse på varken informanternas eller klienternas kön. 

Därav föreslås att vidare forskning antar ett genusteoretiskt perspektiv och undersöker 

huruvida det pedagogiska arbetet skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga PT:s samt 

om klientens kön påverkar val av arbetsmetoder. 

 

En av studiens frågeställningar syftar till att identifiera beskrivna hinder för lärande. 

Illeris (2007) relaterar fellärande till innehållsdimensionen och menar att bristande 

koncentration, missuppfattningar eller dålig kommunikation mellan elev och lärare kan 

bidra till att eleven lär sig fel. Detta uttrycks ej explicit av informanterna. Men 

beskrivningar av att de “checkar in” att klienten förstår, argumenterar för att de ändå är 
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medvetna om att detta kan vara ett hinder. En annan tolkning kan dock vara att PT:arna 

inte är uppmärksamma nog på risken för fellärande och därav ej belyser problematiken. 

6.2.2 Drivkraft 

En klients motivation till att genomföra förändringen framträder som en betydelsefull 

faktor. Informanternas upplevelser stärks av Illeris (2007) teori där drivkraft är en av de 

komponenter som alltid måste existera för att lärande ska nås. Både Illeris och resultatet 

belyser hur elevens motivation, vilja och känslor påverkar möjligheten att lära och 

utvecklas. En skillnad ligger i att Illeris (2007) framhåller hur lärarens egen motivation 

kan ha en stor inverkan på elevens lärande. Ur detta väcks en fundering om 

informanterna själva arbetar med sin motivation, för att på bästa sätt stötta klienterna. 

Denna fråga kan studien ej ge svar på. 

 

Faskunger (2001) framhåller vikten av att stödja klienter att omvärdera gamla tankar för 

att nå motivationsbalans som möjliggör förflyttning genom förändringsstadierna 

(DiClemente, 1999). Risker med problembeteendet bör medvetandegöras och 

hälsovinster lyftas fram. Denna metod kan även skönjas i resultatet då informanterna 

beskriver hur de arbetar med att vända negativa tankar och kontinuerligt påminner om 

mål och framtida belöningar av den nya livsstilen. I likhet med tidigare forskning 

(Madeson, m.fl., 2010) ses det var av värde att ständigt arbeta för att klienterna ska 

uppleva träningen och processen mot den nya livsstilen som lustfylld. 

 

Resultatet visar att bristande självförtroende och en identitet kopplad till en stillasittande 

livsstil kan leda till att individen vill men ej vågar eller tror sig klara av att genomföra 

en förändring. Detta kan kopplas till den ambivalens och försvar mot lärande som Illeris 

(2007) beskriver, och där identitetsförsvar är en av de starkaste försvarsmekanismerna. 

Positiv feedback, medvetandegörande av klientens framsteg och att kontinuerligt låta 

klienterna göra övningar som de känner sig starka i är det som främst används för att 

främja en klients självförtroende. Dessa metoder är slående lika Faskungers (2001) 

rekommendationer för att stötta en person genom den transteoretiska modellens 

förändringsfaser; Att aktivt genom hela processen arbeta för att stärka det 

aktivitetsspecifika självförtroendet med hjälp av beröm, verbal uppmuntran samt stötta 

klienten till att tidigt få uppleva framgångar (Faskunger, 2001).  

 

Informanterna beskriver att klienterna ofta har ursäkter till att den formulerade planen ej 

följs vilket också blir ett hinder för utveckling och förändring. De vill nå en aktiv livsstil 

men är inte alltid redo för att göra det arbete som krävs. En parallell kan dras till det 

fenomen som Illeris (2007) nämner som försvar mot lärande, ambivalens till att lära. I 

likhet med Faskungers (2001) rekommendationer påminner informanterna då om 

klientens egna motiv, mål och värde av förändringen samt stödjer dem att finna luckor 

för träning och möjligheten till vardagsmotion i vardagen. 

6.2.3 Samspel 

Enligt Faskunger (2013) är det en utmanande uppgift att hjälpa människor att nå en 

aktiv livsstil, vilket även denna studie ger en indikation på. Dock beskriver samtliga 

informanter en god möjlighet att stödja klienterna att nå en förändring med premissen 
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att båda parter engagerar sig. Samarbete, delaktighet och ömsesidigt engagemang 

mellan PT och klient ses vara en förutsättning för att klienten ska nå framgångsrik 

utveckling och förändring. I fall där klienten inte varit villig att lägga ner det 

engagemang som krävs har det hänt att informanter valt att avsluta samarbetet. 

Informanternas upplevelser stärker Illeris (2007) teori om att ett samspel mellan den 

lärande individen och hens sociala omgivning är ett villkor för lärande. Även George 

(2008) framhåller interaktionen mellan klient och PT som en avgörande del i yrket. För 

att främja ett gott samarbete arbetar informanterna för att vara lyhörda, skapa förtroende 

och trygghet samt gör klienterna delaktiga i de beslut som tas. Informanterna visar sitt 

engagemang genom regelbunden kommunikation. 

 

Just kommunikation av olika slag, exempelvis öppna frågor, rådgivning, verbal 

feedback och diskussioner framstår som de viktigaste och mest använda metoderna för 

att stödja en klient till lärande, utveckling och förändring. Illeris (2007) beskriver 

kommunikation som ett viktigt verktyg för att individen ska integrera med sin sociala 

omgivning och genom engagemanget nå det samspel som är en förutsättning för 

lärande. Även de strategier som Faskunger (2001) förespråkar för att stödja en klients 

förändringsarbete utifrån den transteoretiska modellen bygger på verbal 

kommunikation. I resultatet framstår både verbala och digitala verktyg som användbara 

och viktiga kommunikationsmedel. Melton, Dail, Katula och Mustain (2011) menar att 

en PT bör ha en god social och kommunikativ förmåga för att kunna ge god service och 

hantera samtliga klienters behov. Utifrån detta dras slutsatsen att dessa förmågor är 

viktiga att utveckla för att bli en bra PT. Enligt Faskungers (2001) inrådan för 

framgångsrikt förändringsarbete bör en PT uppmuntra klienter att finna socialt stöd i sin 

omgivning och även träna tillsammans med andra för att skapa en social glädjefylld 

aktivitet. Då endast en av informanterna lyfte fram detta finns en förbättringspotential 

på denna punkt.  

 

Illeris (2007) hävdar att lärande även påverkas av individens samspel till den materiella 

miljön. Detta kan sättas i relation till informanternas beskrivningar av att många klienter 

upplever gym-miljön otrygg vilket hindrar utveckling. En bidragande faktor till detta 

kan vara att normen på många gym är extremt vältränade kroppar, strikta 

träningsprogram, dieter (Andreasson & Johansson, 2015) och att disciplinen som krävs 

för en atletisk kropp värderas högt samhället (Lunde & Frisén, 2011). För att undanröja 

detta hinder beskriver informanterna att de ser över klientens hemmiljö för att finna 

alternativa träningsredskap (som stenar istället för vikter), föreslår övningar som 

klienten kan utföra i trädgården, uppmuntrar dem att cykla till jobbet för ökad 

vardagsmotion och anpassar den fysiska platsen för PT-timmar till en miljö där klienten 

känner sig trygg. Utifrån detta drar vi slutsatsen att informanterna är medvetna om 

miljöns betydelse och arbetar utifrån denna premiss.  

 

Det motstånd till lärande som Illeris (2007) förklarar kan infinna sig i situationer som 

upplevs oacceptabla, formuleras ej av informanterna. Att problematiken ej beskrivs kan 

bero på att informanterna via konsultation och kontinuerliga samtal söker förståelse för 

var individs önskemål, vad de gillar, ogillar och känner sig mer eller mindre trygga 

med. Men då studien endast tar del av informanternas perspektiv och berättelser, finns 

risken att klienter faktiskt upplevt situationer som oacceptabla och att ett motstånd till 
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lärande uppstått, utan informanterna nått insikt om detta. Klienters syn på samspelet 

kunde alltså ha gett en annan bild. Dessa tankar grundar sig på Chui, Lee och Lins 

(2010) påstående att det är vanligt att klienten känner missnöje och beskriver att PT:n är 

okvalificerad om förståelse upplevs saknas. 

 

6.3 Sammanfattning 
 

De pedagogiska metoder som framträder starkast i studiens resultat fokuserar primärt på 

samspelsdimensionens alla signalord; kommunikation, handling och samarbete (Illeris, 

2007). Verbala interaktiva metoder som exempelvis positiv feedback och diskussioner 

(samspel) är de verktyg som används mest frekvent och beskrivs som mest essentiella, 

både för att förse klienterna med information (innehåll) och för att främja motivation 

(drivkraft), vilket sammankopplar Illeris (2007) tre lärdimensioner i informanternas 

arbete. Detta ger indikationer på att PT:arna tar hänsyn till att livsstilsförändringar är en 

komplex lärprocess. Herrick, Stone och Mettlers (1997) studie visar att hälsofrämjande 

interventioner har större chans till framgång om de tar hänsyn till den transteoretiska 

modellens förändringsfaser. Ingen av informanterna i gällande studie talar explicit om 

förändringsstadier (DiClemente, 1999) men däremot arbetar samtliga med successiv 

förändring samt att ständigt föra en dialog med klienten. Det argumenterar för att 

PT:arna ändå är uppmärksamma på klientens individuella skiftande 

förändringsbenägenhet och att de anpassar arbetsmetoder därefter. Utifrån detta 

påstående föreslås fördjupad forskning som tar sig an klienters perspektiv. Då 

möjliggörs en jämförande analys av PT:s och klienters upplevelser och därmed 

undersöks om PT:arnas lyhördhet och om de i realiteten indivanpassar metoder. 

 

Det är anmärkningsvärt att en stor del av de pedagogiska metoder som beskrivs för att 

stödja en livsstilsförändring kan kopplas till motivation och individens tro på sig själv. 

Framstående arbetsverktyg är känsloanspelningar och positiv feedback. Ur denna 

vetskap föreslås att fortsatt forskning utifrån ett motivationsteoretiskt perspektiv 

grundligt studerar hur PT:s arbetar med motivation i förändringsprocessen.  

 

Att endast sex intervjuer har genomförts är en stor begränsning som påverkar studiens 

validitet och gör det svårt att dra generella slutsatser av resultatet (Bryman, 2011). 

Istället bör resultatet ses som en indikation på hur en PT:s arbete med 

livsstilsförändringar kan se ut. Studiens syfte och frågeställningar har uppnåtts då 

resultatet lyfter fram en mängd pedagogiska metoder beskrivna för att stötta klienterna 

att nå en förändring från en stillasittande till en aktiv livsstil. Utifrån denna slutsats 

rekommenderas liknande forskning med andra verksamma i hälsorelaterade 

förändringsprocesser, exempelvis hälsorådgivare eller sjukvårdspersonal. Det bör 

generera ett underlag för diskussion och kunskapsutbyte mellan professioner. 

 

Avslutningsvis kopplas här tillbaka till problematiken med att människors stillasittande 

livsstil kommit att bli dagens allvarligaste folkhälsoproblem (Faskunger, 2013). Till 

följd av långa väntetider inom vården väljer många människor att ta hälsan i egna 
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händer och anlitar en PT som stöd att nå en aktiv livsstil (Bushman & Battista, 2014). 

Det har lett till växande efterfrågan och krav (Maguire, 2001) och den omdiskuterade 

och ofta ifrågasatta semi-professionen får både ris och ros (Petterson & Lindelöf, 2014). 

Det var den utmanande uppgiften att stödja en livsstilsförändring (Faskunger, 2013) 

som väckte intresse till att genomföra denna studie. Förhoppningsvis kan studiens 

resultat bidra med ett underlag till diskussion för att utveckla pedagogiska kompetenser 

vid PT-utbildningar eller som reflektionsunderlag för aktiva PT:s, med syftet att bemöta 

de växande kraven. Den viktigaste slutsatsen är att informanternas pedagogiska metoder 

primärt utgår och anpassas från individens tankar och känslor. Det kräver stor 

flexibilitet och i likhet med tidigare forskning kan PT-yrket därför beskrivas som ett 

emotionellt expertservicearbete (George, 2008).  
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1- Missiv 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Emelie och Emma som studerar pedagogik vid Linnéuniversitetet 

och håller just nu på att skriva vårt examensarbete. För att kunna genomföra vår studie så önskar 

vi intervjua några verksamma personliga tränare. Syftet med vår studie är att söka en fördjupad 

förståelse för hur du som personlig tränare arbetar med klienter som önskar nå en förändring 

från en stillasittande till fysisk aktiv livsstil.  

 

Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som avbryta ditt deltagande genom att 

informera oss om det, dina svar kommer då inte att användas i studien. Intervjun kommer att 

spelas in med hjälp av en mobiltelefon och anteckningar kommer att föras. All information 

behandlas enligt konfidalitetskravet vilket innebär att din medverkan blir helt anonym och alla 

personuppgifter kommer att handskas konfidentiellt. Vi blir jätteglada om du vill svara på 

frågorna så utförligt som möjligt. Men du behöver naturligtvis inte svara om något ej känns 

bekvämt för dig. Resultatet av intervjun kommer enbart bearbetas av oss och endast användas i 

vårt examensarbete.  

 

Vid frågor kan du kontakta: 

 

Emelie Johanson  

0738409266 
emzan_87@hotmail.com 

 

Emma Hedén  

0736225706 
emma.heden@hotmail.com 

 

Ansvarig handledare: 

Patrik Standar,Linneuniversitetet Växjö 
patrik.standar@lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar Emelie Johansson & Emma Hedén 
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II 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

LÄRANDE 

 

- Berätta lite om hur de ser du på din roll som PT då du möter en klient vars mål är att nå 

en mer aktiv livsstil?  

 

- Hur arbetar du för att en klient ska lära och utveckla kunskaper som är viktiga för att 

nå en aktiv livsstil? (ex, risker med stillasittande, vinster av träning, tekniker??) 

Ge gärna exempel på vad som är viktigt att lära klienten? varför är det viktigt att 

informera/visa? 

Kan du ge ex hur du levererar information till din klient?  

 

- Hur skulle du beskriva samspelet/samarbetet mellan dig och en klient? Hur viktigt är 

det? 

Beskriv hur brukar du göra för att uppnå ett gott samarbete? Vad är viktigast? 

 

- Hur arbetar du med miljö och omgivning för att på bästa sätt främja individens 

möjlighet till lärande och utveckling? 

 

HINDER FÖR LÄRANDE 

-Hur handlar du om du ser att något hindrar en klient från att utvecklas, tex  stress eller 

prestationspress? 

 

-Kan du ge exempel på andra hinder för lärande och utveckling? 

-Har det oftast att göra med hur de tänker eller beror det på yttre faktorer? 

-Kan du ge exempel på hur arbetar du för att hjälpa personer att ta sig förbi dessa hinder? 

 

- Berätta hur du arbetar för att skapa motivation och engagemang i en sådan lär- och 

förändringsprocess? 

- Hur brukar du arbeta om personer har bristande motivation till att lära sig det som du anser de 

behöver, tex om du märker att de inte lyssnar, har ett motstånd eller inte tar till sig 

information,övningar eller uppgifter? 

 

FÖRÄNDRING 

 

- Kan du beskriva hur ett första möte kan se ut med en klient som önskar hjälp att 

genomföra en förändring från en stillasittande till en aktiv livsstil? 

 

- Hur arbetar ni vanligtvis vidare efter ett sådant möte? 



 

 

III 

Har du några konkreta exempel? 

 

- Brukar du/ni formulera en plan? Vad brukar den isåfall innehålla? 

Skriver ni ner den, eller brukar det vara en muntlig plan? 

 

- Hur arbetar du med personer som har massa ursäkter för att de inte rör på sig 

tillräckligt? Kan du ge några exempel? 

 

- Vad upplever du vara svårast för dig i arbetet med att stödja en bestående förändring av 

livsstil? Har du något knep för att ta dig förbi dessa svårigheter? 

 

- Beskriv hur du brukar arbeta för att hjälpa klienter över deras upplevda hinder när de 

försöker förändra sin livsstil. (Tex om de säger att de inte har tid, råd, eller ork) 

 

- Hur anser du man bäst arbetar för att en klient ska känna att eventuella uppoffringar 

och förändringar som behöver göras ska kännas realistiska och värda att genomföra? 

Har du några exempel på vad du skulle säga till en klient? 

 

- Hur brukar du arbeta för att klienterna ska känna att de själva har förmågan att skapa 

en livsstilsförändring och blir mer aktiva?  

Kan du beskriva något verktyg, arbetssätt eller något du brukar säga för att stärka en persons 

självförtroende? 

 
 
 

 


