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Abstract 
Purpose – The purpose of the study was to examine how to promote a personal 
trainer in the fitness industry, as a personal brand, with digital media. 

Method – To fulfill the purpose, the author have used three different methods. 
Both literature and quantitative and qualitative data in forms of a digital survey 
and interviews with two personal trainers regarding marketing and branding. 

Result – Based on the collected literature and empirical evidence, facts could 
identify the importance of having a strong brand as a personal trainer, in order to 
recruit new clients. The result revealed that digital media is an excellent 
communication channel to nurture the relationship when you already have existing 
clients, but not when you want to recruit new customers. 

Implications – This study is only developed through empirical data from a 
particular demography and a certain range, which could give a different result with 
other respondents. During this process, the author noticed that digital media is a 
difficult channel to use when recruiting new clients. The study’s results have 
proven the theory of relevance and significance in maintaining the relationship 
with their clients. 

Limitations – What influenced the extent of the study and the results include, 
among other things, that the author was working by herself, which contributed to 
a deficit of brainstorming the study’s analysis and conclusions. Besides that there 
were factors such as lack of time, and that the results was not what the author 
intended. If the result had been like the presumptive purpose, the conclusion and 
the recommendations of the study would be different. 

Keywords – personal training, relationship, personal brand, digital media, services 
marketing 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien var att undersöka hur man marknadsför en personlig 
tränare som ett personligt varumärke, med hjälp av digitala medier som riktar sig 
mot träningsbranschen. 

Metod – För att uppfylla syftet har tre olika metoder använts. En litteraturstudie 
samt kvantitativa och kvalitativa datainsamlingar i form av en digital enkät och 
intervjuer med två personliga tränare gällande varumärket och marknadsföring. 

Resultat – Utifrån insamlad litteratur och empiri identifierades fakta om vikten att 
som personlig tränare ha ett starkt varumärke för att kunna rekrytera nya klienter. 
I resultatet framkom även att digitala medier är en utmärkt kommunikationskanal 
för att vårda relationen när man redan har befintliga kunder, men fungerar desto 
sämre vid nyrekrytering.  

Implikationer – Studien är endast framtagen genom empiri från en viss 
demografi och ett visst urval, vilket skulle kunna ge ett annorlunda resultat med 
andra respondenter. Under studiens process märkte jag att just digitala medier är 
en svår kanal att använda sig av vid rekrytering av nya klienter. Studiens resultat 
har styrkt teorin om relevansen och innebörden i att underhålla relationen med 
sina klienter. 

Begränsningar – Det som påverkat arbetets omfattning och resultat innefattar 
bland annat att jag skrev examensrapporten enskilt, vilket bidrog till ett underskott 
på brainstorming och att bolla tankar och idéer till studiens analys och slutsatser. 
Förutom det fanns faktorer som tidsbrist och att studiens resultat inte blev som 
jag tänkt mig. Hade resultatet blivit som det från början presumtiva syftet, hade 
slutsatsen och rekommendationerna blivit annorlunda. 

Nyckelord – personlig träning, relation, personligt varumärke, digitala medier, 
tjänstemarknadsföring 
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1 Introduktion 
 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

Detta examensarbete behandlar relationen mellan företag och dess kunder, med 
inriktning mot personlig träning. Att med hjälp av digital marknadsföring 
underlätta att skapa och vårda sin relation med sina kunder. 

1.1 Bakgrund 
 
Förr baserades nästan all marknadsföring på den så kallade marknadsmixen, vilket 
i den akademiska världen kallas för de fyra P:n; pris, produkt, plats och påverkan. 
Denna mix baserar på teorin att man genom tillräcklig stimuli kan skapa begär och 
behov hos konsumenterna och på så sätt göra dem påverkningsbara. Man pressar 
alltså fram sitt budskap till kunden (Gummesson, 2002). 

Tufvesson (2005) menar att denna 4P-modell var så pass produktorienterad att 
marknadsföringen blev någonting som man gör mot konsumenterna och inte något 
som man gör för dem. Kunderna sågs som väldigt passiva. 

Denna modell är numera inte lika fruktbar då kunder inte längre köper ett företags 
koncept bara för att de blivit utsatta för tillräckligt mycket stimuli. Konsumenterna 
har blivit mer observanta och önskar en mer individuell behandling. Därmed har 
efterfrågan på bra service, enligt Tufvesson (2005), ökat och tillsammans med 
utvecklingen av informationsteknik har det lett till en sorts individualisering. 
Gummesson (2002) fortsätter med att upplysa om att nya teorier har tillkommit, 
såsom bland andra globalisering, ökat mediebrus och konkurrens, som inte har 
någon självklar plats i dessa fyra P:n. 

I en tjänstesituation täcker sällan den traditionella marknadsmixen alla resurser 
och verksamheter som hör till faserna i kundrelationernas livscykel. Grönroos 
(2002) menar att marknadsföring har blivit så mycket mer, där den ses som en 
process för att föra kunden mellan relationens livscykel.  

Det har alltså blivit mycket viktigt att skapa och vårda relationen med sina 
konsumenter, bland allt mediebrus som finns. Enligt Gummesson (2002) har 
utvecklingen nu gått från traditionell marknadsföring till en mer 
relationsorienterad sådan. 

En bransch som just nu är beroende av att vårda relationen med sina kunder är 
träningsbranschen och framförallt personliga tränare. 

Enligt World Health Organization (WHO) dör idag fler människor på grund av 
fetma än av svält och undernäring. En orsak till att fetma ökar så kraftigt beror 
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dels på fler stillasittande yrken samt all snabbmat och socker som fler trycker i sig 
(Fetma, 2012). 

Nästan hälften av svenskarna är idag överviktiga eller lider av fetma. 
Folkhälsomyndigheten (2014) informerar att den stora ökningen framförallt finns 
bland människor i åldrarna 45-64 år, där andelen personer med fetma ökat från 
55% till 62%. 

Det mest effektiva sättet att gå ner i vikt är genom styrketräning i kombination 
med konditionsträning. Därför har trenden att gå på gym och ta hjälp av 
personliga tränare gått spikrakt uppåt (Olsson, 2015). 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Uppdragsgivaren är en utbildad, certifierad personlig tränare som jobbar på en 
träningsanläggning i Kungälv. Han är även licensierad kostrådgivare, 
hälsoinformatör och massör.  
 
Trenden att träna på gym och ta hjälp av personliga tränare har ökat de senaste 
åren. Samtidigt som fler blir överviktiga och lider av fetma, ökar det också åt det 
andra hållet: fler som generellt intresserar sig för träning och hälsa.  
 
Många börjar träna regelbundet och får även aptit på att fördjupa sig inom ämnet 
och väljer då att plugga till PT (personlig tränare). Enligt Råd och Rön (2014) kan i 
princip vem som helst ta en utbildning för att licensiera och certifiera tränare. 
Somliga kurser som erbjuds är dessutom korta och internetbaserade, vilket ökar 
risken för att tränaren inte får tillräckliga kunskaper för att hantera alla sorters 
klienter. Anlitar kunder en dålig PT finns risken att skada sig för livet. 
 
Eftersom det är enkelt att utbilda sig till personlig tränare, blir det också svårare 
att sålla bland vilka personliga tränare som är bra eller inte. Och förutom själva 
kunskapen och erfarenheter som PT:n måste besitta - hur viktigt är det med 
personkemi och priser? Vilka attribut utmärker en personlig tränare? 
 
I och med den nära relationen med sina klienter är man personligen den tjänsten 
som man promotar och ska livnära sig på. Man måste därför föregå med gott 
exempel och vara noga med vilka värden man vill skall representera och 
förknippas med sig själv och sitt varumärke. 

Vårt samhälle är dessutom idag uppe i en stor förändring. En slags digital 
revolution som startade när mobiltelefoner och Internet utvecklades fram för över 
25 år sedan, som fortlöpte när de sociala medierna blev allt mer populära och 
prioriterade på 00-talet, och som nu har exploderat tack vare alla portabla prylar 
såsom smartphones och surfplattor etc. Barregren (2014) menar att den digitala 
revolutionen har fått en lika stor påverkan på samhället som den industriella 
revolutionen på 1800-talet. 
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Webben gör det möjligt för oss människor att bygga nätverk som sträcker sig långt 
utanför platserna vi befinner oss på. Sociala medier underlättar att snabbt sprida 
nyheter och åsikter till vänner som i sin tur kan sprida det vidare i sitt kontaktnät. 
Barregren (2014) anser att genom att personligen sprida väsentlig information blir 
innehållet mer relevant och trovärdigt att ta till sig. På så sätt byggs en långsiktig 
och djup relation med sina kunder och de som lyckas med denna metod får inte 
bara en publik, utan också många hängivna följare. 
 
Det finns ingen större research över hur personliga tränare ska marknadsföra sig 
mot potentiella målgrupper, så målet med denna examensrapport är att ta reda på 
hur personliga tränare bör gå tillväga när de ska marknadsföra sig mot nya, 
potentiella klienter. 

Att marknadsföra sig med hjälp av digitala redskap känns därför som ett naturligt 
och självklart steg i dagens samhälle, när gemene man äger en smartphone eller 
liknande. Och speciellt för personliga tränare, som livnär sig på relationen med 
sina klienter, är detta förhoppningsvis en god kommunikationskanal för att vårda 
och stärka kundbanden. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
I problembeskrivningen framgår det att det alltså inte bara är erfarenhet som är ett 
grundläggande önskemål vid val av personlig tränare, utan även personlighet och 
service spelar stor roll. Vidare framgår det även att det är genom digital 
marknadsföring som man bör använda sig av gällande marknadsföring av 
personliga tränare. Därmed är syftet med denna studie: 

Att undersöka hur man marknadsför en personlig tränare, som ett personligt 
varumärke, med hjälp av digitala medier som riktar sig mot 
träningsbranschen. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i en frågeställning som lyder: 

Hur kan man stärka och marknadsföra ett personligt varumärke inom 
träningsbranschen, med hjälp av digitala medier? 

Intervjuer och enkäter kommer att genomföras för att kunna besvara 
frågeställningen, som därmed kommer uppfylla studiens syfte. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Denna studie är avgränsad till att bara fokusera på personliga tränare i 
träningsbranschen och hur man marknadsför denna grupp. Den geografiska 
avgränsningen är satt till Kungälv där både uppdragsgivaren och hans nuvarande 
samt potentiella klienter finns. Även avgränsningar gällande praktiskt 
tillvägagångssätt har satts – ingen produktion av material kommer göras utan 
fokus kommer endast ligga på teoretisk forskning över hur man skall gå tillväga. 
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Studien kommer inte fokusera på egenföretagare, utan koncentrera sig på 
personliga tränare som är anställda på en träningsanläggning i Kungälv. 

1.5 Disposition 
 
Denna rapport inleds med Bakgrund och Problembeskrivning för att kunna presentera 
fram syftet och de frågeställningar som ska utgöra hela detta examensarbete. Därefter 
kommer Metod och genomförande, som ger en överblick över arbetsprocessen som 
innefattar studier, intervjuer och enkätundersökningar. Teoretiskt ramverk väntar 
därnäst, som ger en förklaringsansats till studien och de frågeställningar som ska 
bli besvarade. Kapitel 4 består av Empiri, där en översiktlig beskrivning av den 
empiriska domänen ges från min insamlade data. Därefter ger svar på studiens 
frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt ramverk, under 
kapitlet Analys. Slutligen kommer Diskussion och slutsatser som sammanfattar 
studiens resultat, implikationer och begränsningar, för att sedan avslutas med 
referenser och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats 
och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
I följande kapitel beskrivs de metoder som har använts för datainsamling och 
dataanalys som legat till grund för att besvara studiens frågeställningar. Figur 1 
beskriver kopplingen mellan studiens frågeställning och de använda metoderna. 

 Figur 1 Koppling mellan frågeställning och metoder.  
 
För att besvara studiens frågeställning har en litteraturstudie utförts, där fakta 
kring bland annat personlig träning, tjänstemarknadsföring och digital 
marknadsföring har studerats. Litteraturstudien har bidragit till en mer djupgående 
kunskap, som legat till grund för fortsatt datainsamling.  Empiri har samlats in 
genom en enkät där respondenter fått svara på frågor gällande vilka attribut som 
är viktiga för en personlig tränare, relationen till klienterna samt till hur de bör 
marknadsföra sig. Även empiri genom intervjuer med två personliga tränare på 
träningsanläggningen i Kungälv, har gjorts med fokus på samma ämnen som i 
enkäten. Parallellt med empiri-insamlingen har teorier från litteraturstudien 
granskats och jämförts.  

2.2 Arbetsprocessen 
 
För att kunna besvara studiens syfte delades arbetet in i ett antal faser, med 
tidsperioder som startade i mars 2015 och avslutades i maj 2015. Figur 2 visar 
studiens arbetsprocess i form av ett så kallat Gantt-schema.   

Hur	  kan	  man	  stärka	  och	  marknadsföra	  e3	  personligt	  varumärke	  
inom	  träningsbranschen,	  med	  hjälp	  av	  digitala	  medier?	  

Intervjuer	  

Li,eratur-‐
studie	  

Digital	  
enkät	  
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Figur 2 Studiens tidsschema 

 
Studiens inledande fas, problemidentifiering, syftar till identifieringen av ett 
ämnesområde inom Informatik. Ett ämne valdes för att granskas teoretiskt, och 
utifrån detta ämnesområde valde jag ett problem som låg till grund för studiens 
syfte och frågeställning. 

Därefter följer metodansatsfasen, som beskriver mitt val av tillvägagångssätt, alltså 
ansats och metod, för att kunna uppnå det syfte som definierats i 
problemidentifieringsfasen.  Jag valde att använda mig av både kvalitativa och 
kvantitativa datainsamlingsmetoder för att kunna göra en mer omfattande 
undersökning.  
 
Följande fas var litteraturstudiefasen, vars fas syftar till den period då data samlades 
in från litteratur för att kunna få en grundlig förståelse för problemidentifieringen. 
Parallellt med litteraturstudiens utveckling, utfördes datainsamlingsmetoderna där 
empirisk data samlades in. Genom att behandla dessa parallellt fanns det en möjlighet 
att anpassa det teoretiska ramverket för att få en röd tråd genom studien.  
 
Kontinuerligt med ovanstående faser analyserades insamlad data, i form av empirin 
och teorin för att komma fram till studiens resultat. Rapportskrivning skedde under 
hela arbetes process, från början till slut.  

2.3 Ansats 
 
Enligt Allwood (2004) syftar begreppet metod på tillvägagångssättet att skapa något 
i relation till något som ska uppnås. Det finns två olika tillvägagångssätt; 
kvantitativ och kvalitativ metodansats, där skillnaden enklast förklaras som att 
kvantitativa metoder består av insamling av siffermässig data med statistiska eller 
matematiska beräkningar som bearbetningsmetod och där den kvalitativa metoden 
består av en datainsamling som representerar en kvalitet i ett visst sammanhang – 
vanligtvis i form av språkliga enheter som till exempel intervjuer med människor.  
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Vilken metodansats som lämpar sig bäst, grundar sig i vilken typ av information 
som ska samlas in, och valet medför både för- och nackdelar, enligt Jacobsen 
(2002). Är målet med undersökningen att gå på djupet och undersöka ett visst 
objekt i dess kontext, är det rekommenderat att använda en kvalitativ 
metodansats. På så sätt får undersökaren in data om hur respondenten har tolkat 
verkligheten. Den kvantitativa metoden består istället av en numerisk metod, där 
data via enkäter samlas in. 
 
Studiens syfte var att undersöka hur man marknadsför en personlig tränare, som 
ett personligt varumärke, med hjälp av digitala medier, som riktar sig mot 
träningsbranschen. För att uppnå detta syfte behövdes det analyseras vilka attribut 
som är lämpliga för en PT, för att sedan kunna gå vidare med hur man ska 
marknadsföra tjänsten. Därför har det utförts både en kvantitativ och en kvalitativ 
undersökning för bredda olika förhållanden och attityder till den personliga 
tränaren. Eliasson (2006) menar att det ibland är en fördel att kombinera 
kvantitativa och kvalitativa metoder, för att kunna följa upp intressanta iakttagelser 
från en kvantitativ undersökning med att intervjua några av dem som svarat.  
 
Fördelar med kvalitativ datainsamling är att den sätter få begränsningar på de svar 
som en uppgiftslämnare kan ge, vilket mynnar till en större öppenhet för 
resultatet. Nackdelar kan vara att den är resurskrävande, eftersom mer ingående 
intervjuer oftast tar lång tid samt att det inte ges ett lika brett och generaliserbart 
underlag (Jacobsen, 2002). 
 
En kvantitativ metod lämpar sig bäst då de täcker in flera olika områden i en 
undersökning och man får en tydligare generalisering. Däremot saknar 
frågeformulär för det mesta de kvalitativa metodernas möjligheter att gå på djupet 
med en frågeställning, som är bra på att undersöka de företeelser som enkäter inte 
kan komma åt (Eliasson, 2006). Därför har studien kombinerats med både en 
kvalitativ samt en kvantitativ ansats.  
 
Bryman och Bell (2005) anser att det finns två olika slags uppfattningar om 
relationen mellan teori och empiri – nämligen deduktion och induktion. En 
deduktiv ansats innebär att forskaren utifrån teori skapar hypoteser som sedan 
granskas empiriskt. Denna kopplas vanligen ihop med den kvantitativa strategin 
med betoning på prövning av teorier. Den induktiva ansatsen utgår istället från 
empiri för att kunna generera en teori, och associeras ofta till en mer kvalitativ 
strategi där forskaren istället genererar teorier. Alvesson & Sköldberg (2008) 
påpekar däremot att det finns en ytterligare forskningsansats som är ett mellanting 
mellan induktion och deduktion - nämligen abduktion. Den har inslag av båda 
ansatser men skillnaden är att den tillför nya och helt egna moment. 
 
Med denna ansats minskar risken att forskaren låser sig i ett av tillvägagångssätten 
och arbetet blir istället mer flexibelt (Patel och Davidson, 2003). Alvesson och 
Sköldberg (2008) fyller i att den abduktiva ansatsen leder till större möjligheter att 
upptäcka nya mönster, vilket bidrar till ett friare arbete och större plats för 
inspiration.  
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Studiens frågeställning har besvarats genom en så kallad abduktiv ansats då jag 
anser att det tillvägagångssättet har gett ett bredare spelrum att arbeta med från 
start. Inledningsvis studerades de litteraturstudier som togs fram för att få en 
uppfattning om vad det fanns för olika slags marknadsföring lämplig för personlig 
träning. Parallellt med att det teoretiska ramverket utvecklades, samlades även 
studiens empiri in, varpå förståelse för arbetet gradvis växte fram och nya 
infallsvinklar dök upp. 

2.4 Datainsamling 
 
Denna studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier samt dels utav 
insamling av empirisk data från enkäter och intervjuer. Ramverket uppdaterades 
kontinuerligt under studiens arbetsgång, då ny kunskap och nya infallsvinklar 
upptäcktes vid teorisökningar och empiri-insamlingar.  

2.4.1 Litteraturstudier 
 
För att besvara studiens syfte utformades ett teoretiskt ramverk gällande personlig 
träning och dess marknadsföring. Insamling av sekundärdata, alltså uppgifter som 
redan existerar och som samlats in, inleddes med sökningar i diverse databaser så 
som PRIMO, Scopus och Google Scholar. Här hittades material från tidigare 
forskning som kunde skildras i ett teoretiskt ramverk i uppsatsen (se kap. 3 
Teoretiskt ramverk). Sökorden bestod av ord som personal trainer, service marketing och 
training – i diverse kombinationer. Material som publicerats mellan år 2012 och år 
2015 prioriterades främst, på grund av forskningens och teknikens snabba 
utvecklingstakt. Ju nyare publiceringsdatum, desto mer relevant och trovärdig för 
uppsatsen. Även mer traditionella litteraturstudier söktes upp via 
Högskolebibliotekets databas. 
 
Det teoretiska ramverket resulterade i att det inte fanns någon vidare forskning 
om hur personliga tränare bör marknadsföra sig mot nya klienter, utan handlade 
mer om hur man bör gå tillväga i det fysiska kundmötet – när man redan fått 
kontakt med sin klient. Därför anpassades den digitala enkäten och 
intervjufrågorna efter det som jag själv ville få reda på, utifrån studiens syfte och 
frågeställning. 

För den empiriska delen av uppsatsen, den primära delen som jag själv samlat in, 
ackumulerades data in på två sätt: genom en digital enkät samt intervjuer.  

2.4.2 Digital enkät 
 
En kvantitativ undersökning i form av en digital enkät skickades ut till den 
målgrupp som i förväg valts ut och definierats. I detta fall till uppdragsgivarens 
klienter, men även andra aktiva medlemmar, belägna på träningsanläggningen i 
Kungälv, som inte anlitat någon personlig tränare tidigare. 
 
Den digitala enkäten utformades med få, slutna frågor samt med möjlighet att 
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lägga till eget svarsalternativ. Detta för att vara säker på att respondenterna lämnar 
användbara svar utifrån frågorna samt för att öka säkerheten när det gäller att 
notera rätt svar. Dessutom tycker många att slutna frågor är lättare att besvara, 
vilket ökar chansen för fler svar.  

För att underlätta processen användes ett undersökningsprogram kallat 
SurveyMonkey. Svar från en kvantitativ enkätundersökning kan användas för att 
generalisera från en grupp till en population (Eliasson, 2006). Wärneryd (1993) 
talar för att utformningen av en enkät ska vara lätt att förstå, lätt att fylla i samt 
väcka intresse hos respondenten. Därför bör enkäten vara systematisk, enkel, 
överskådlig samt funktionell och tilltalande, och detta är särskilt viktigt när 
respondenten själv ska fylla i enkäten självmant. 
 
Enkäten startade med en kort introduktion angående vad enkäten handlar om. 
Med enkelhet som utgångspunkt begränsades enkäten till tio stycken frågor och 
började med två grundläggande frågor om kön och ålder. Jacobsen (2002) styrker 
detta med att anse att en enkät bör starta med enklare frågor för att göra 
respondenten trygg, vilket leder till ett högre utfall genomförda enkäter.  
 
Sedan fortsatte enkäten med frågor gällande träningsvanor för att få klarhet om 
hur respondenterna tränade, innan enkäten därefter presenterade frågor gällande 
personlig tränare samt kring-relaterande marknadsföring. Förutom de slutna 
svarsalternativen inkluderades även ett öppet svarsalternativ för att minimera den 
risk som Jacobsen (2002) anser kan uppstå vid kvantitativa undersökningar – att 
respondenten inte får uttrycka sig fritt. En fråga kunde bara de som någon gång 
anlitat en personlig tränare svarat på (se figur 11 i 4.1.3), resten fick samtliga 
respondenter besvara. 
 
Enkäten skickades sedan ut till medlemmar belägna på träningsanläggningen 
genom kontakter via uppdragsgivaren och en receptionist. Respondenterna kunde 
svara på enkäten anonymt. Eliasson (2006) menar att det är positivt att förespråka 
anonymitet, då det underlättar svarsinsamlandet genom en säkrare process. På så 
sätt hoppades jag att studiens respondenter skulle våga ge mer genuina och ärliga 
svar, för högre reliabilitet. 
 
Utifrån att fler och fler respondenter svarade på enkäten och ett samband 
utvecklades, kunde jag utforma intervjufrågor som baserade på synen på 
personliga tränare.  

2.4.3 Intervjuer 
 
Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom intervjuer, där intervjuaren redan 
hade en förförståelse för ämnet. Denne undvek att försöka styra intervjun, utan 
försökte istället att peka ut en specifik riktning med sina frågor, då det var upp till 
respondenterna att avgöra vad som var intressant att svara på och utveckla. 
 
Eliasson (2006) påpekar att ju mer strukturerad en intervju är, desto mer aktiv är 
intervjuaren med sina frågor. Ju kortare intervjuguide, desto mindre strukturerad 
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blir intervjun.  
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, alltså intervjuer där man 
utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Denna struktur, kan 
precis som en ostrukturerad intervju, gå mer på djupet genom att ställa 
vidareutvecklande frågor, utifrån svaren som respondenten anger. Detta innebar 
att respondenterna ombads att framföra sina åsikter och erfarenheter utifrån ett 
förutbestämt tema om personlig träning samt den kringliggande 
marknadsföringen. Intervjufrågorna utformades så att de inte blev så ledande, utan 
istället öppna (se bilaga 1).  
 
Urvalet var ett självurval där intervjuobjekten bestod av två personer, aktiva som 
personliga tränare på träningsanläggningen i Kungälv. Intervjuerna genomfördes 
genom mail-kontakt då båda respondenter hade upptagna scheman och 
uppmuntrades att svara på frågorna i lugn och ro, för att få ett mer likvärdigt 
resultat. Genom att svaren skickades via mail, fanns sedan ett ordagrant underlag 
för en analys. Respondenterna svarade så utförligt att jag inte behövde ställa några 
följdfrågor, utan kunde analysera utifrån rådatan. 

2.5 Dataanalys 
 
Det första stadiet av litteraturstudien till detta arbete skapade en generell förståelse 
över träningsbranschen och yrket som personlig tränare. Parallellt utfördes 
intervjuer med två personliga tränare. Denna datainsamling lade sedan grunden 
för ytterligare litteraturstudier och dess inriktning. 

Den insamlade data som jag tog del av, både från den kvalitativa datainsamlingen 
och litteraturstudierna men också från en kvantitativ datainsamling, analyserades 
under studiens gång med hjälp av så kallad mönsterpassning. Denna användes 
som analysmetod, vilket innebär att insamlad empiri ställs mot det teoretiska 
ramverket som litteraturstudien har resulterat i. Vid mönsterpassning jämförs det 
empiriskt baserade mönstret med det förutsagda, där avbildningen kan ske både 
sakligt som teoretiskt. Mönsterpassning är lämpligt att använda tillsammans med 
det abduktiva förhållningssättet, då det innebär att insamlad data jämförs med 
teori (Yin, 2007). Det teoretiska ramverket har fortlöpande kompletterats när det 
uppkommit ny framtagen empiri, för att kunna stödja studiens problemområde. 
Figur 3 visar dataanalysprocessen som format resultatet av studien. 
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Figur 3 Studiens dataanalys 

 

2.6 Trovärdighet 
 
En studies empiri bör enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav. Det ena är 
validitet, att empirin ska vara relevant och giltig, och det andra kravet gäller 
reliabilitet som menar att empirin ska vara trovärdig och tillförlitlig. De två 
termerna hör ihop då det som mäts måste vara pålitligt och trovärdigt för att 
kunna bli ett giltigt resultat. Jacobsen (2002) menar också att validitet innebär att 
det man mäter faktiskt är det som mäts. Den interna validiteten är ett mått på hur 
det ”riktiga” resultatet i arbetet blir.  
 
Patel och Davidsson (2003) menar att det finns tre tumregler för trovärdighet: 

• Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet – om man exempelvis ska 
mäta intelligens och mäter huvudets omkrets med måttband så blir 
mätningen tillförlitlig, men det som avsågs att mäta har inte blivit mätt. 

• Låg reliabilitet ger låg validitet – om mätningen inte är tillförlitlig, hur kan 
man då veta att det är rätt mätning som gjorts? 

• Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet – för att 
veta vad man mäter måste mätningen vara tillförlitlig. 

Studiens frågeställning formulerades tidigt, för att kunna sammankoppla till syftet, 
för att på så sätt ge läsaren en tydlig uppfattning om vad rapporten kommer 
handla om. Den insamlade datan har analyserats parallellt med det teoretiska 
ramverket, i en så kallad mönsterpassning, som ökar den interna validiteten (Yin, 
2007). Att uppfylla syftet och problembeskrivningen med ett abduktivt 
ansatsgrepp var ett bra metodval, enligt mig själv. Abduktivitetens öppenhet 
skapade förutsättningar att vara med flexibel gällande studiens utveckling och 
riktning.  
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Både den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen bygger på det teoretiska 
ramverket, vilket bidrar till att jag varit medveten om vad det är som ska 
undersökas, varav validiteten har stärkts. 

För att säkerställa att det var en bra nivå på den interna validiteten för denna 
studie, valdes personer ut till den kvantitativa datainsamlingen, som är aktiva på 
träningsanläggningen i Kungälv. Både medlemmar som har anlitat personliga 
tränare, men även de som tränar själva, för att få en bred och generaliserbar 
empiri. Urvalet bestod av 56 svarande respondenter, vilket Jacobsen (2002) anser 
är en bra mängd respondenter för att få ett tillförlitligt resultat.  

Den kvalitativa datainsamlingen bestod av intervjuer med två personliga tränare, 
aktiva på samma träningsanläggning som medlemmarna från den digitala enkäten.  
Detta gjorde på grund av att få likvärdigt resultat, baserat på demografi. 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att man utgår från 
olika områden snarare än exakta, stängda frågor. På så sätt går konversationen mer 
på djupet och kan ge mer utvecklande svar. Frågorna blev inte så ledande, utan 
istället mer öppna. Eliasson (2006) nämner att intervjuaren bör påverka 
intervjuobjektet så lite som möjligt för mer trovärdighet. Genom att intervjua 
respondenterna via mail, kunde svaren tillhandahållas skriftligt, för att gå tillbaka 
och granska, vid senare analys. Dock är det inte hundra procent vattentätt att 
intervjuobjektet har relevant information då denne utgår från egna erfarenheter, 
vilket är viktigt att tänka på gällande reliabiliteten. 

För att studien ska ha en hög extern validitet behöver resultatet som framkommit 
vara generaliserbart och kunna användas utanför den aktuella studien. 
Intervjumetoden saknar en extern validitet, då mina intervjuobjekt endast bestod 
av två personliga tränare i Kungälv. Dock borde jag ha kompletterat med fler 
respondenter, gärna i andra delar av landet för att få högre trovärdighet. 
Exempelvis intervjua en personlig tränare som använder mycket digital 
marknadsföring för att få höra hens synpunkter på det hela. Fler intervjuer och 
respondenter med bredare demografi hade gjort att studiens trovärdighet och 
generaliserbarhet hade stärkts.
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3 Teoretiskt ramverk  
 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar. Figur 4 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använd teori.  

 

 Figur 4  Koppling mellan frågeställning och teorier.  
 
För att ge en teoretisk grund till frågeställningen ”Hur kan man stärka och 
marknadsföra ett personligt varumärke inom träningsbranschen, med hjälp av 
digitala medier?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Personligt 
varumärke, Personlig träning, Relationsmarknadsföring, Custom Relationship Marketing, 
Tjänstemarknadsföring, Inbound marketing, Samtyckesbaserad marknadsföring och digitala 
medier. 
 
Personligt varumärke-teorin behandlas för att man som PT inte bara erbjuder sina 
träningstjänster utan även representerar sig själv samtidigt. Man är sitt varumärke 
utåt och behöver därför tänka på hur man uppfattas av sin omgivning. Personlig 
träning-teorin behandlas för att få en förståelse över vad yrket handlar om och 
innebär. Med den kunskapen är det lättare att förstå och veta vilka segment som 
representerar en duktig och kompetent personlig tränare.  Relationsmarknadsföring 
och Tjänstemarknadsföring behandlas därför att som PT erbjuder man en tjänst till 
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sin klient där man måste vårda och underhålla relationen med denne. Även 
teorierna om Custom Relationship Marketing och Samtyckesbaserad marknadsföring 
handlar om detta. Inbound marketing berör marknadsföring i olika kanaler på 
Internet och handlar om innehåll som tilltalar de potentiella kunderna. Till sist 
presenteras Digitala medier-teorin som redovisar och omfattar plattformar som 
produceras med digital teknik. 
 

3.2 Personligt varumärke 
Det personliga varumärket är en term som spridits på senare dagar i och med 
sociala medier. Kortfattat summerar det hur omgivningen uppfattar en. 
 

3.2.1 Varumärke 
Ett enkelt begrepp av varumärken är att skilja sig från mängden och 
uppmärksammas av konsumenter. Varumärkeslagen definieras följande: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, inbegriper 
personnamn samt figurer, ord, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en 
vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 
tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan” 
(SFS, 1960). 
 
Varumärken får en allt större betydelse där vi människor blir mer medvetna om 
dess ekonomiska värde. Larsson, Lönnborg och Winroth (2013) anser att 
informationsteknologin har minskat det fysiska avståndet mellan företag och dess 
konsumenter, vilket resulterar i att varumärken har fått en ökad betydelse och 
blivit en strategiskt viktig tillgång.  
 
Nuförtiden utvecklas inte varumärken bara från dess ursprungliga anknytning till 
endast produkter och företag, utan också individer kan vinna på att bygga upp ett 
starkt personligt varumärke. Harris och Rae (2011) menar att ett starkt varumärke 
är ett hopplock av rykte, förtroende, uppmärksamhet och utförande. Genom att 
marknadsföra sig själv som individ annorlunda gentemot resten av branschen ges 
då möjlighet att sticka ut.  
 

3.2.2 Personligt varumärke 
Det personliga varumärket är de associationer som omgivningen har till ens namn, 
alltså de värden som förknippas med en. Det handlar om hur man kommunicerar 
med människor samt hur man representerar sig själv. Runebjörk (2004) påstår att 
ett genuint personligt varumärke återspeglar den personliga identiteten, men är 
inte samma sak då man måste skilja mellan personligt varumärke och personlig 
identitet. Det personliga varumärket är hur man vill uppfattas av omgivningen, 
alltså den kommunikativa personligheten. 
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Det personliga varumärket i sin tur skapar det personliga ryktet – som styr ens 
framgång i karriären. Att arbeta med sitt personliga varumärke, och stärka sitt 
professionella rykte, vilket är publikens uppfattning av det personliga varumärket, 
handlar enligt Frykman och Sandin (2010) inte om en image utan snarare om att 
vara sig själv och utnyttja sina resurser på bästa sätt.  
 
Att ta reda på vilken sorts expertis man vill förmedla och hur, är också viktigt att 
tänka på, så att andra uppfattar den på rätt sätt. Detta styrker Jovell Swensson 
(2012) som menar att kommunikation är ett möte mellan människor gällande 
något som berör båda parter. 
 

3.3 Personlig träning 
En personlig tränare finns till för att hjälpa och stötta i klientens träning, så man 
kan prestera bättre och nå sina mål. 

3.3.1 Historia 
Begreppet personlig träning kommer från början från USA där företeelsen blev 
populärt under 1980- och 1990-talet. Den främsta anledningen var på grund av att 
filmstjärnor och skådespelare började anlita personliga instruktörer för att komma 
i form till sina roller. Det bidrog till att bilden av personliga tränare blev något 
exklusivt och åtråvärt (Safe-eduaction, 2015). 
 
I Sverige började även begreppet figurera i träningskretsarna, även om efterfrågan 
inte såg ut som i USA. Här var istället instruktörerna redan anställda på gymmet 
och närvarande ”på golvet”, där de stöttade medlemmarna med träningsråd. I och 
med att intresset för träning och hälsa successivt ökade i samhället och 
träningsaktörerna blev fler, ökade också intresset för att få vägledning i träningen 
eller förbättra sina träningsresultat. Under 2000-talet har begreppet gått från att 
vara något för få utvalda, till att efterfrågas av gemene man (Safe-education, 2015). 

3.3.2 Nutid 
I takt med att efterfrågan på PT:s ökar, ställs också andra krav på yrkesrollen. 
Kundgrupperna som anställer personliga tränare idag är mycket bredare än förr, 
och har olika mål och skäl till varför de anlitar en instruktör. Därför blir andra 
attribut, förutom de träningsspecifika kunskaperna allt mer viktiga för att bemöta 
kunderna (Safe-education, 2015). Donaghue och Allen (2015) bedömer att yrket 
som personlig tränare beskrivs i princip som en medling mellan kunden och den 
stora mängd information som finns tillgänglig gällande hälsa, träning och kostlära.  
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3.3.3 En yrkesroll i förändring 
Något som många inte är medvetna om är hur mångfacetterat yrket är just nu. Det 
är lätt att tro att man som personlig tränare endast hjälper sina kunder till att bygga 
muskler och komma i form. Men enligt Jisborg (2013) så har fokus flyttat från 
muskelbygge till ett mer hälso- och fitnessinriktat perspektiv. Många av de 
hälsoproblem som belastar samhället idag – såsom stress, högt blodtryck och 
depressioner – kan förebyggas med hjälp av fysisk aktivitet, god kosthållning och 
återhämtning, vilket PT:s kan hjälpa till med. 

3.3.4 Nätverkande PT:s 
En personlig tränare har olika arbetsmöjligheter, man kan vara egenföretagare, 
anställd på anläggning, av företag såsom friskvårdkonsult eller idrottsförbund/-
förening (The Academy, 2015). Det är därför viktigt att man förbereder sig och 
gör en handlingsplan innehållandes arbetsform, vilket utbud man ska leverera samt 
vilka priser man ska ta för sina tjänster. 
 
Som personlig tränare bör man nätverka och sälja in sig själv och sitt företag 
samtidigt som man stärker sitt personliga varumärke. Söderling (2010) menar att 
det är nyttigt att möta människor och skapa nya relationer så man får ett bredare 
nätverk, vilket kan leda till fler klienter. Det är viktigt att andra vet att man finns, 
för att kunna skapa en efterfrågan. 

3.3.5 Varumärket 
Hur ska man förpacka sig själv som en personlig tränare? Vilka värderingar har 
man, och vem vill man vara? Det är viktigt att man har en idé och plan om sig 
själv i rollen som PT. Att ha ett proffsigt helhetstänk om sin verksamhet är enligt 
The Academy (2015) a och o. Några punkter att lägga på minnet är närvaro, 
engagemang, motivation, innovation, service, beröring och klädstil.  
 
Det ska alltså synas, höras och kännas att man är genuint intresserad av det 
personliga varumärket och det gäller att tänka på vilka aspekter som gör en 
framgångsrik. 
 

3.4 Tjänstemarknadsföring 
 
Det är naturligt att relationer ses som något centralt när man ska utveckla 
marknadsföring av tjänster. Grönroos (2002) menar att service innebär kontakt 
med kunder, som alltid måste samspela med service-leverantören på något sätt. 
Denna tjänsteprocess leder till en samverkan mellan kund och leverantör – och då 
uppstår det en kundrelation. 

Begreppet ”tjänst” har på senare år fått en ny innebörd, där definitionen ses som 
ett perspektiv på värdeskapande, och inte som en kategori av erbjudanden med 
vissa egenskaper som skiljer tjänster från fysiska produkter (Echeverri & 
Edvardsson, 2011). Nationalencyklopedin (2015a) benämner tjänste-
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marknadsföring som en marknadsföring av tjänster som kompletteras med så 
kallad interaktiv marknadsföring.  

Ett krav för relationsmarknadsföring (se 3.5) är att lära känna kundernas 
långsiktiga behov och önskemål bättre. På så vis kan man ge ett ökat värde utöver 
själva produkten eller tjänsten. Grönroos (2002) betraktar att ett serviceföretag är 
per definition en tjänsteverksamhet, men i detta fall är servicen ett viktigt inslag 
när man ser till relationsstrategin i marknadsföringen. Kunden vill inte bara ha 
varor och tjänster, utan kräver ett omfattande tjänsteerbjudande, som kan 
innefatta såväl information om hur tjänsten ska användas samt uppdateringar och 
justeringar etc. De vill även få ett trevligt och tillförlitligt bemötande under hela 
processens gång. 
 
Grönroos (2002) fortsätter med att anse att kärnan i service management och 
tjänstemarknadsföring är den rad av ”sanningens ögonblick”, alltså de touchpoints 
då personal och kund möts och interagerar med stöd av system, teknik och fysiska 
resurser. Det är dessa möten som skapar värde för kunden. Om de inte sköts på 
rätt sätt så kommer den upplevda servicekvaliteten att drabbas och företaget kan 
förlora sin kund. Ur kundens synvinkel är det som sker vid tjänstemötet det som 
är det viktiga. 
 
Det har dock uppstått diskussioner över om vad marknadsföringen egentligen 
handlar om när det kommer till relationer i tjänstesegmentet – är tjänsten en del av 
relationen eller är relationen en del av tjänsten? (Giannakis, Harker, Baum, 2015) 
 

3.5 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring, som i princip är en synonym för kunddriven 
konkurrens, har i och med teknologins utveckling blivit en nödvändighet för att 
lyckas bland den hårda konkurrensen. Relationsmarknadsföring blir, enligt 
Peppers och Rogers (1997), möjlig tack vare tre punkter som 
informationsteknologin (IT) kan ställa till förfogande: information om kunden, 
interaktiv dialog samt massanpassning. 

Internet med tillhörande webbplatser har på några år utvecklats att från början ha 
varit en informationsplats, till att bli en marknad där man köper och säljer 
produkter och tjänster. Gummesson (2002) anser dock att den även har utvecklats 
till att bli en scen för upplevelser samt social kontakt. Alla dessa segment har en 
roll i både relationsmarknadsföringen och CRM, Customer Relationship 
Management. 
 
Grönroos (2008) styrker Gummessons teori och menar att 
relationsmarknadsföringen först och främst är ett perspektiv på hur företag kan 
förhålla sig till sina kunder och andra partners. Det handlar om samverkan och 
samarbete, vilket ger relationsmarknadsföringen förutsättningar för en win-win-
situation som alla parter tjänar på. 
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3.6 Customer Relationship Management 
 
CRM ses som en affärsfilosofi där man utvecklar givande relationer till lojala 
kunder. Tufvesson (2005) definierar termen som relationsmarknadsföringens 
värderingar och strategier, omsatta i praktiken och som är beroende av både 
mänskliga handlingar samt informationsteknologin. 

Kärnan i Customer Relationship Management handlar om att identifiera de 
enskilda kunderna som man har. Därefter kan man, enligt Tufvesson (2005) sedan 
differentiera kommunikation och interaktion med dessa och skräddarsy 
erbjudanden och interaktion med dem. Genom en långvarig relation övergår 
processen från att skaffa kunder och enskilda transaktioner till att vårda de lojala 
kunderna och relationerna till dem. 

 Genom att använda CRM ges möjlighet att underhålla långvariga relationer med 
kunder och att hantera kundkedjan. Beynon-Davis (2013) beskriver tre stycken 
samverkande processer: att värva, att behålla samt utöka aktiviteter för kunderna.  

• Kundvärvning omfattar diverse aktiviteter och tekniker för att vinna nya 
kunder. Det handlar om att attrahera konsumenter och att få dem att föra 
dialog med företaget. Genom sitt datasystem kan man sedan koda 
kundprofiler av dem, däribland demografi och köpbeteenden, samt de 
produkter/tjänster som de visat intresse för (Beynon-Davis, 2013). 
 

• Att behålla kunder handlar om att underhålla relationen med de befintliga 
kunderna. En av teknikerna för att göra det är personifiering av e-mail. 
Kunderna får e-mail om föreslagna produkter och tjänster som de 
uppskattas finna intressanta, exempelvis ett nytt album med en artist, som 
de tidigare köpt skivor av. Andra tekniker kan vara att erbjuda rabatter eller 
andra mervärdestjänster för att locka sina kunder till fler köp (Beynon-
Davis, 2013). 
 

• Kundutökande aktiviteter uppmuntrar de befintliga kunderna att öka sin 
engagemangsnivå med företaget. Detta är relativt enkelt på webben där 
man kan erbjuda kunder riktade kampanjer och erbjudanden. Dock måste 
företaget ha fått mycket samt bra information, så som att veta vilka 
kunderna är, vad de köper, hur nöjda de är samt vilka framtida 
produkter/tjänster som de vill åt (Beynon-Davis, 2013). 

Informationsteknologin (IT) hjälper till att sammanknyta företagen i nätverk 
av kunder och leverantörer, menar Gummesson (2002). När konsumenterna 
gör inköp i olika e-marknader, lagras data i kunddatabaser vilket blir ett 
underlag för CRM. Datan kan sedan användas i både gott och ont syfte. Gott i 
den meningen att produkter och tjänster bättre kan skräddarsys för individuella 
behov, samt att erbjudanden kan riktas bättre. Ont i den meningen ifall 
privatlivet och integriteten invaderas och hotas av diverse kommersiella och 
politiska syften. 
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3.7 Inbound marketing 
Inbound marketing är ett data-drivet begrepp inom marknadsföring som berör 
marknadsföring i olika kanaler på internet och handlar om innehåll som tilltalar 
potentiella kunder. Det innebär ett synsätt där producenten fokuserar på att bli 
hittad av sina intressenter istället för att leta upp kunden och sedan marknadsföra 
sig. Barregren (2013b) påstår att Inbound marketing avspeglar det faktum att 
mottagaren aktivt söker upp avsändarens innehåll och förutsätter att innehållet är 
lärorikt, informativt eller roligt för målgruppen. Det kan exempelvis vara en e-bok 
som laddas ner, ett nyhetsbrev via e-post eller ett underhållande videoklipp. 
 
Det finns inte ett specifikt sätt att använda sig av inbound marketing och det 
handlar inte om att vara överallt. Målet bör inte vara att vara närvarande på alla 
kanaler, utan vara riktigt aktiv där målgruppen finns. Fishkin och Hagenhaven 
(2013) exemplifierar om målgruppen är gamla 50-åriga män, så är Pinterest kanske 
inte rätt kanal att satsa på. Det handlar om att välja de kanaler som uppfyller de 
strategiska målen bäst.  
 

3.8 Samtyckesbaserad marknadsföring 
Samtyckesbaserad marknadsföring är en lågmäld marknadskommunikation, som 
inte tränger sig på utan sker på grund av eget intresse och villkor, och som upplevs 
som välkommande och positivt. Barregren (2013a) ger exempel på 
marknadskommunikation som människor samtycker till är produktblad med 
information om diverse varor som man tar med sig från butiker, en reklamfilm 
man söker efter på YouTube för att den är underhållande eller ett 
frukostseminarium som du väljer att gå på för att man vill lära sig någonting nytt. 
 
Rosengren och Sjödin (2011) delar upp samtyckesbaserad marknadsföring i två 
former: värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation. 
Värdestödjande innebär att människor tar del av marknadskommunikationen i 
samband med att de tar del av något annat som ger dem värde, såsom en 
presentartikel med företagets logotyp på, eller en prova på-tjänst med erbjudande 
att köpa en förlängning av tjänsten. Värdeskapande är, precis som det låter, att 
marknadskommunikationen skapar ett värde. Värdet kan ligga antingen i hur 
marknadskommunikationen sker, eller i det som kommuniceras. Exempelvis ett 
spel som knyter an till produkten/tjänsten eller information i ett e-nyhetsbrev. 
 
Samtyckesbaserad marknadsföring handlar om när relationen aktivt startas av 
konsumenten, istället för att leverantören exponerar reklamen och där 
konsumenterna får en möjlighet att frivilligt ta till sig exponeringen. Godin (1999) 
menar att genom att endast prata till de som frivilligt vill lyssna, garanteras det att 
konsumenterna ger mer uppmärksamhet till reklamen. Den uppmuntrar 
konsumenterna att delta i en långsiktig, interaktiv marknadsföringskampanj, där de 
på något sätt belönas för att ha uppmärksammat budskapet. 
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Godin (1999) definierar samtyckesbaserad marknadsföring som en ”förväntad, 
personlig och relevant budskap som skickas till människor som vill få ta del av 
dem”. Det negativa med denna typ av marknadskommunikation är dock när 
företag ”missbrukar” sin kommunikation. Ett exempel på detta är när kunder ger 
tillstånd att motta e-postutskick som en prenumeration till sin mail, och blir 
bombarderad med flera spam och utskick i veckan. Var det verkligen sådant som 
man gav tillåtande till när man signade upp sig? (Hathaway, 2014). 

 

3.9 Digitala medier 
Digitala medier är en bred term som omfattar bland andra nyheter, webbplatser, 
bloggar, sociala medier, användning av mobiltelefoni och andra tidigare analoga 
former av media som nu produceras med digital teknik. Exempel på detta är 
datorer och smartphones (Harcup, 2014).  

Ett samlingsnamn för internetbaserade applikationer är de sociala medierna, som 
möjliggör för användare att själva skapa och utbyta innehåll med varandra. 
Nationalencyklopedin (2015b) ger några exempel på dessa applikationer, vilka 
bland annat är Facebook, Twitter, Instagram och bloggar. Sociala medier är en 
kombination av teknologi, social interaktion och användargenerat innehåll och kan 
användas för marknadsföring, socialt umgänge och nyhetsförmedling etc. 
 
Carlsson (2011) betonar att sociala medier är ett effektivt och prisvärt medium 
som inte kräver speciellt hög kunskap för att kunna användas. Att utveckla ett 
varumärke genom sociala medier kan föra med sig en ökad attraktionskraft, större 
förtroendekapital och större gensvar. På senare år har sociala medier vuxit och 
tagit en mer framträdande roll, såväl för företagen men också i gemene mans 
vardag. Med bloggar, forum och nya kontaktskapande plattformar skapas nya 
möjligheter för företagen att nå omvärlden. Och det kan resultera i goda relationer 
med omvärlden, mer publicitet i både nya och traditionella medier, ökad kontakt 
med kunderna och ökade försäljningssiffror.  

3.9.1 Hemsida 
En hemsida är i datorsammanhang vanligtvis startpunkten eller förstasidan för en 
persons eller organisations webbsida. Allmänt kan man, enligt 
Nationalencyklopedin (2015c) säga att hemsidan är ett grafiskt utformat dokument 
som utgör ansiktet utåt mot Internet. Från hemsidan utgår oftast länkar till andra 
sidor eller tjänster som man vill fästa besökarens uppmärksamhet på. Man kan 
kalla en hemsida för ett företags digitala kärna. Snowfire (2013) beskriver 
hemsidan som ett slags digitalt kontor där man träffar sina befintliga och 
potentiella kunder varje dag.  
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3.9.2 Blogg 
En blogg är en slags personlig och öppen dagbok eller logg på webben. Den 
består vanligtvis av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser 
och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade 
webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller videos. Varje 
blogginlägg har datumangivelse och bloggens läsare har möjlighet att skriva 
kommentarer i anslutning till bloggarens inlägg (Nationalencyklopedin, 2015d).  

3.9.3 Facebook 
Det sociala nätverket Facebook’s syfte beskrivs enligt följande: 

Facebook’s mission is to give people the power to share and make the world more open and 
connected. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going 
on in the world and to share and express what matters to them (Facebook, 2015a).  

Facebook gör det möjligt för organisationer att skapa en sida där de kan publicera 
och förmedla information, bilder och filmer till konsumenter eller andra 
organisationer, genom enkla knapptryck. Facebook (2015b) belyser att de 
organisationer som har utformat en sida på Facebook har möjlighet att betala en 
summa för att ett specifikt reklamutskick ska synas för en specifik målgrupp 
utifrån ålder, tidigare gillningar eller demografi. Facebook erbjuder olika format 
och funktioner vad gäller annonsering utifrån kundens syfte med 
marknadsföringen. 

3.9.4 Instagram 
Instagram är ett socialt nätverk som tillåter användare att dela bilder med 
varandra. Instagram (2015) beskriver sin mobilapplikation som ett forum där 
användarna kan ta ett foto, dela bilden med sina vänner för att sedan göra bilden 
till ett digitalt minne. Genom att fånga ögonblicket på bild och dela det vidare till 
sina vänner vill Instagram göra världen mer öppen och sammanförd. Appen kan 
användas till att arrangera tävlingar, exempelvis utifrån ett tema med syfte att 
anhängarna ska dela och sprida information om företaget.  

 

3.9.5 Twitter 
Twitter är en slags mikroblogg där användaren kan skriva upp till 140 tecken per 
meddelande, eller Tweet – som de kallar det. Genom dessa Tweets har 
användarna möjlighet att skriva vad de tycker och tänker, och dela dessa till andra 
användare. Tweeten kan innehålla ett textmeddelande men också bestå av videos 
eller bilder. Andra användare kan sprida enskilda Tweets genom att göra en så 
kallad Retweet om man kanske håller med om något en annan användare tweetat 
om. Genom att använda en så kallad hashtag (#) kan ett visst ämne bli viralt och 
delas över hela världen, med andra Twitter-användare (Twitter, 2015). 
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4 Empiri 
 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna 
studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Dataresultat av enkätinsamling 
 
Nedan följer dataresultat från enkätsvar mottagna mellan 2015-04-10 och 2015-
04-17. Procentenheterna är avrundade till en decimal. 
 

4.1.1 Urval 
Sammanlagt svarade 56 individuella personer på den utskickade enkäten – vilket 
gav en svarsfrekvens på 68,3%. Av dessa var 15 män (26,8%) och 41 kvinnor 
(73,2%). Den största åldersgruppen var 20-24 år med 27 personer (48,2%). Elva 
personer var i åldern 40 år eller äldre (19,6%), sju personer i åldern 25-29 (12,5%), 
sex personer var 19 år eller yngre (10,7%), fyra personer var i åldern 35-39 (7,1%) 
samt en person som var mellan 30-34 år (1,8%). Se figur 5 och 6. 

 

 
Figur 5 och 6 Kön och ålder 

 

4.1.2 Dataresultat: träningsvanor 
Gällande frågan ”Hur ofta tränar du?” svarade 40 personer att de tränar 3 eller fler 
gånger i veckan (71,4%), 10 stycken 1-2 gånger i veckan (17,9%), 4 personer 1-3 
gånger i månaden (7,1%) samt 2 stycken som var aktiva 1-3 gånger per kvartal 
(3,6%). Se figur 7. 
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Figur 7 Hur ofta tränar du? 

 
Vid frågan ”Varför tränar du?” skulle respondenterna rangordna svarsalternativen 
med 1-10, där 1 var den främsta orsaken till sin träning. Högst ranking fick mer 
styrka/muskelmassa som fick ett medelvärde på 7,11. Dock hade flest respondenter 
klickat i sundare livsstil, vilket var 15 personer (26,79%) men som hade näst högst 
medelvärde (6,79%). Se figur 8 och 9 för fler statistik. 

 

Figur 8 Varför tränar du? 
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Figur 9 Varför tränar du? (forts.) 

 

4.1.3 Personlig tränare 
23 personer svarade ja på frågan om de någon gång anlitat en personlig tränare 
(41,1%) medan 29 stycken klickade nej (51,8%). 4 stycken hade inte anlitat en PT 
tidigare men planerade eller funderade på att göra det (7,1%). Se figur 10. 
 
Av de 23 stycken som någon gång anlitat en personlig tränare, hade fem personer 
kommit i kontakt med sin PT genom att en vän rekommenderat denne (20,0%). 
17 personer hade anlitat träningshjälp i samband med att tjänsten erbjöds på 
gymmet (68,0%) och en person såg en annons (4,0%). Inte en enda hade hittat sin 
personliga tränare via Internet, men två stycken klickade i Annat-alternativet där 
svaren bestod av att de hade en relation till sin PT – i form som bästa vän och 
pojkvän. Se figur 11. 
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Figur 10 och 11    Har du anlitat en personlig tränare någon gång?  
                                Om ja, hur kom du i kontakt med denne? 

 

När respondenterna skulle besvara flervalsfrågan om vilka av följande yttre 
aspekter som var viktiga vid val av personlig tränare, fick pris 33 klick (58,9%), 
flexibilitet (t.ex. anpassningsbara träningstider) 36 klick (64,3%), lokalisering (t.ex. nära 
hemmet, smidigt att ta sig dit) 28 klick (50,0%), fräscha lokaler 14 klick (25%), många/bra 
redskap 20 klick (35,7%) och en person tyckte inte att yttre aspekter var viktigt vid 
val av personlig tränare. Se figur 12. 

 

Figur 12 Vilka av följande (yttre) aspekter är viktiga vid val av personlig  
                      tränare? (flervalsfråga) 

 

Gällande de inre aspekterna när man ville anlita en personlig tränare fick 
alternativet att hen kan motivera och pusha mig flest klick med sina 46 stycken (82,1%). 
Därefter kom att hen är kompetent bestående av 42 klick (75%), och 32 klick i att 
man har roligt tillsammans (57,1%). Att man känner sig trygg respektive 
bekväm/avslappnad fick 26 klick (46,4%) och 37 klick (66,1%). Att PT:n  även kan 
kostlära/andra tjänster fick 27 klick (48,2%), har bra utbildning (18 klick, 32,1%) och 
att hen har lång arbetslivserfarenhet 4 klick (7,1%). 6 klick fick svarsalternativet annat, 
som bestod av personkemi, betyg/rykte, samt hur PT:n ser ut fysiskt (10,7%). Se 
figur 13. 
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Figur 13 Vilka av följande (inre) aspekter är viktiga vid val av personlig  
                      tränare?  (flervalsfråga) 

 

När det kom till frågan om vilka kommunikationskanaler som respondenterna 
skulle vilja följa sin PT via, blev det följande resultat: hemsida 28 klick (50%), 
Instagram 31 klick (55,4%), Facebook 19 klick (33,9%), blogg 19 klick (33,9%) och 
Twitter 2 klick (3,6%). 3 klick fick annat-alternativet där respondenter nämnde 
telefon, mail och att det inte var viktigt att följa sin PT via nätet. Se figur 14. 

 
Figur 14 Vilka kommunikationskanaler skulle du vilja följa din PT via? (flervalsfråga) 
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Och slutligen vid frågan om vilken marknadsföring som respondenterna tycker att 
personliga tränare ska använda sig av för att rekrytera nya klienter, blev följande 
resultat: att klienter rekommenderar sina vänner och bekanta (word-of-mouth) 42 klick 
(75%), Instagram respektive Facebook 27 (48,2%) och 22 klick (39,3%), annonsering i 
exempelvis tidningar 7 klick (12,5%), annonsering som exempelvis rollups på gymmet 20 klick 
(35,7%) flyers på stan 1 klick (1,8%), prova på-erbjudanden 41 klick (73,2%) samt 
annat-alternativet som fick 1 klick i form av sökoptimering. Se figur 15. 

 

Figur 15 Vilken marknadsföring tycker du att personliga tränare ska  
                      använda sig av vid rekrytering av nya klienter? (flervalsfråga) 

 

4.2 Datainsamling av intervjuer 
 
Respondenterna som deltog i intervjuerna är båda två aktiva personliga tränare på 
en träningsanläggning i Kungälv. Båda två är certifierade kost- och 
träningskonsulter samt är hälsoinformatörer, massörer och har utbildning inom 
fysioterapi. Deras träningsbakgrund påminner om varandras då de båda gymmat i 
flera år kombinerat med lagsporter såsom fotboll och handboll.   

Angående PT-rollen och varför de ville bli personliga tränare svarade person A att 
man fick jobba med sin hobby och person B fyllde i att det var givande att hjälpa 
och utveckla människor. Attributen en personlig tränare bör ha enligt person B är 
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att vara målmedveten, utåtriktad, välutbildad och passionerad att hjälpa människor 
samt att ha självförtroende. Person A kompletterade svaret med att en PT bör 
vara kompetent, påläst, leva som man lär samt att kunna anpassa sig efter klienten. 
 
Person A anser att PT-yrkets fördelar är att det är ett roligt och utvecklande jobb, 
där man får träffa många människor. Att det är utvecklande på alla plan och att 
det är väldigt flexibelt då man kan styra sina egna arbetstider. Person B tillägger att 
man får jobba i en bra arbetsmiljö samt att man blir en förebild för många. 

Båda anser att nackdelar med att vara personlig tränare är att det är ett väldigt 
energikrävande jobb, då man får ge väldigt mycket av sig själv till varje kund, att 
det är långa dagar, mycket planering och att man alltid måste ragga nya klienter, 
vilket bidrar till en osäker inkomst. 
 
Den största anledningen till att folk anlitar person A är framförallt att man vill gå 
ner i vikt, men även att klienterna inte har kompentens nog, att man vill ta sin 
tränings till nästa nivå och att det är lite av en trend att anlita personliga tränare 
nuförtiden. Person B blir anlitad på grund av att klienterna har ont, behöver hjälp 
med att komma igång, vill få viktnedgång och lära sig gymmet. 

Både person A och B anser att behovet av att anlita PT:s har ökat de senaste åren i 
och med att stillasittande vanor och fetma har ökat i samhället, och att man då vill 
ha hjälp med att komma igång.  

En bra PT enligt person B är att hen är målmedveten och redo för allt hårt jobb 
som ligger bakom att man får kunder. Att man måste våga ta för sig och våga 
hjälpa människor. Person A anser att man bör ha kunskap och känna av olika 
människor för att lägga kunskapen på klientens nivå. Att man ska själv ska ha 
testat att träna som man lär samt att alltid vilja utvecklas. 

Relationen och kemin med klienterna är väldigt viktig enligt dem båda. Klienten 
måste, enligt person A, känna sig trygg med en och kunna prata om allt möjligt. 
Både kunna skämta tillsammans men även vara allvarlig när det behövs. Person B 
fyller i att det inte spelar någon roll hur bra PT man är utan det handlar om att ha 
roligt och möta sin kund på ett bra sätt och att bygga upp ett ömsesidigt 
förtroende. 

Gällande marknadsföring så marknadsför person B sig genom sin arbetsplats samt 
sin Facebook-sida där han lägger upp bilder på träningstips etc. Person A 
marknadsför sig själv bara genom att vara synlig på gymmet och tycker att det 
räcker gott och väl. Han fyller även i att det snackas mycket mun-till-mun mellan 
kunderna när man gör ett bra jobb. 
 
De digitala verktygen som respondenterna använder i sina jobb är varsin surfplatta 
innehållandes en applikation med träningsscheman för respektive klient. Där finns 
all information om klienten – vilka de är samt fakta om familj, jobb, bakgrund, om 
alla övningar de kört samt deras utveckling.  
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Person A:s potentiella målgrupp är väldigt bred, och är allt från barn och 
ungdomar till kvinnor och män mellan 30-60 år, samt några pensionärer. Han når 
ut till dessa genom att alltid synas på gymmet, både när han tränar själv och när 
han jobbar med klienter. Han är mån om att hälsa på alla som tränar och lär på så 
sätt känna många personer. Person B:s målgrupp är i princip alla. Han nischar sig 
inte till någon speciell målgrupp men de flesta som anlitar honom är medelålders 
män och kvinnor som finns på gymmet. 

De egenskaper och attribut som är viktiga att fokusera och trycka på vid 
marknadsföring är enligt person B att träna säkert och nå klientens mål snabbare. 
Att vara noga med att lyfta fram alla fördelar man får vid hjälp av en PT. Person A 
tillägger att ju mer man syns desto bättre är det, men att han inte är så mycket för 
digitala medier såsom Facebook och Instagram. 

På frågan om hur de tror att PT:s kommer marknadsföra sig i framtiden tror de 
båda att det kommer bli vanligt genom hemsidor och på sociala medier såsom 
Facebook. De tycker även att det är viktigt att underhålla sin relation med klienten 
– inte bara under träningen utan även digitalt. Person B nämner att han brukar ha 
digital kontakt genom mail/sms för att försäkra sig om att kontakten blir så 
personlig som möjligt. Person A anser att det är viktigt att underhålla relationen 
även efter att man avslutat sitt samarbete, då det finns en chans att de vill köpa fler 
PT-timmar och kan rekommendera en till sina vänner och bekanta. 
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5 Analys 
 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställning genom att behandla insamlad empiri och teoretiskt 
ramverk. 

5.1 ”Hur kan man stärka och marknadsföra ett personligt 
varumärke inom träningsbranschen, med hjälp av digitala 
medier?” 
 
För att besvara studiens frågeställning har fakta gällande personlig träning samt 
diverse marknadsföringsteorier studerats för att finna en marknadsföring som är 
lämplig för träningsbranschen. Empiri har samlats in med hjälp av en enkät och 
intervjuer och nedan analyseras framtagen teori och empiri. 

5.1.1 Den personliga tränaren som ett personligt varumärke 
 
Kundgrupperna som anställer en personlig tränare är idag mycket bredare än förr 
och har olika mål och skäl till att de behöver hjälp och vägledning av en PT. 
Därför blir andra attribut, förutom de träningsspecifika kunskaperna allt mer 
viktiga för att kunna bemöta sina klienter (Safe-education, 2015). PT-yrket är som 
en medling mellan kund och den stora mängd information som finns tillgänglig 
gällande hälsa, träning och kostlära (Donaughue & Allan, 2015). Från den 
kvalitativa datainsamlingen med de personliga tränarna framkom det att klienter 
anlitar personliga tränare för att fetma och stillasittande vanor har blivit vanligare, 
och att man då vill få hjälp och vägledning att gå ner i vikt. Detta förstärks av 
resultatet från den digitala enkäten, där majoriteten av respondenterna klickade i 
sundare livsstil som främsta anledning till att de tränar. 

Många är omedvetna om hur mångsidigt PT-yrket egentligen är. Det är lätt att tro 
att man endast hjälper sina kunder att bygga muskler och komma i form. Men 
perspektivet har gått till att bli mer hälso- och fitnessinriktat (Jisborg, 2013), och 
det har blivit viktigare att kunna ta sig an olika sorters klienter och hjälpa dem att 
slutföra sina mål.  

Då man som personlig tränare har en mycket nära relation till sina klienter, är man 
därför personligen den tjänst som man erbjuder och livnär sig på. Precis som 
Grönroos (2002) antyder, så innebär service kontakt med kunderna som alltid 
måste samspela med service-leverantören på något sätt. Det gäller att lära känna 
kundernas långsiktiga behov och önskemål bättre för att på så vis ge ett ökat värde 
utöver tjänsten. Alltså att arbeta med värdeskapande, samtidigt som de får ett 
trevligt och tillförlitligt bemötande under processens gång.  
 
Att ha ett proffsigt heltidstänk om sin verksamhet är mer regel än undantag och 
det är viktigt att trycka på aspekter som närvaro, engagemang, motivation, 
innovation, service, beröring och klädstil. Att helt enkelt ha en idé och plan om sig 
själv i rollen som personlig tränare, och det ska synas, höras och kännas att man 
har tänkt på sitt personliga varumärke (The Academy, 2015). Det personliga 
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varumärket styr ens framgång i karriären. Det handlar om att vara sig själv och 
utnyttja sina resurser på bästa sätt och att ta reda på vilken sorts expertis man vill 
förmedla och hur, så att omgivningen uppfattar den på rätt sätt (Frykman och 
Sandin, 2010). Utifrån den kvantitativa datainsamlingen tyckte respondenterna att 
vid val av personlig tränare handlar det om att ha rätt personkemi sinsemellan. 
Den viktigaste aspekten var att PT:n kan motivera och pusha klienten men också 
andra faktorer såsom att man har roligt tillsammans och att klienten känner sig 
trygg, bekväm och avslappad var uppskattade alternativ.  

Detta styrker intervjupersonerna från den kvalitativa datainsamlingen som menar 
man bör kunna känna av och bemöta olika slags människor för att lägga 
kunskapen på klientens nivå. En personlig tränares jobb bör vara att få klienten att 
känna sig trygg och ha en öppen kommunikation. Att man ska kunna skämta 
tillsammans, men också vara allvarlig och seriös när det behövs. Det spelar ingen 
roll hur mycket erfarenhet och kunskap man har som PT om man inte kan möta 
sin kund halvvägs och bygga upp ett ömsesidigt förhållande. 

Idag, när det finns ett stort utbud av personliga tränare är det viktigt att man 
tänker ut och väljer vilka egenskaper och attribut som man vill trycka på och 
förmedla till sin omgivning och sin potentiella kundkrets. Man måste förmedla 
kompetens men samtidigt vara noga med hur man vill uppfattas som yrkesman. 
Hur vill man nischa sig själv? Ska man vara billigast, uppfattas som en bra kompis 
eller kanske inrikta sig mot en specifik kundgrupp? Alla företag har en speciell 
nisch, och likadant bör personliga tränare göra. Uppmärksamma sina främsta och 
mest värdefulla egenskaper som lockar till sig fler klienter. Det gäller att erbjuda 
klienterna något, som konkurrenterna inte kan. 
 

5.1.2 Att marknadsföra den personliga tränaren genom digitala medier 
 
Informationsteknologin har de senaste åren minskat det fysiska avståndet mellan 
företag och dess konsumenter, vilket resulterar i att varumärken har fått en ökad 
betydelse och blivit en viktig, strategisk tillgång. Barregren (2014) styrker detta 
genom att nämna att tack vare smartphones och Internet har de sociala medierna 
blivit allt mer populära. Webben gör det möjligt att bygga nätverk, och de sociala 
medierna underlättar att sprida sitt budskap i sina kontaktnät. 
 
Innan studien påbörjades hade jag stora problem med att hitta källor och fakta 
gällande hur personliga tränare marknadsför sig själva för att hitta nya och 
potentiella klienter. Den enda marknadsföringen som föreslogs för PT:s handlade 
om hur man bör gå tillväga vid det personliga kundmötet – när man redan träffat 
och börjat jobba tillsammans med sin klient. Det skrevs ingenting om vilken typ 
av marknadsföring som lämpar sig för träningsbranschen, vid rekrytering av nya 
och potentiella klienter. Och speciellt inte i digitala medier, som i dagens 
teknologiska samhälle numera snarare är regel än undantag. 

Att med hjälp av digitala redskap marknadsföra sig, känns som ett naturligt steg 
för företag, när gemene man äger en smartphone eller liknande. Speciellt viktigt är 
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det för personliga tränare, som livnär sig på relationen med sina klienter, och 
digitala medier är därför en god kommunikationskanal för att vårda och stärka 
kundbanden till sina klienter. 

Digitala medier omfattar tidigare analoga former av media som nu produceras 
med digital teknik, som exempelvis e-tidningar på nätet. Men det främsta forumet 
är diverse sociala medier, då de internetbaserade applikationerna finns 
lättillgängliga för användarna. Carlsson (2011) menar att man genom smart 
användande av sociala medier kan öka attraktionskraften och få större gensvar av 
sina användare, vilket kan resultera i goda relationer med kunderna och 
omvärlden, vilket bidrar till ökad kundkontakt och ökade försäljningssiffror. 
 
Den ena intervjupersonen använde sig dock inte av digitala medier, då han gott 
och väl tyckte att det räckte med att vara synlig på gymmet som marknadsföring. 
Den andra intervjupersonen höll med om att det är viktigt att visa att man finns 
fysiskt på sin arbetsplats men kompletterade detta med en Facebook-sida där han 
lägger upp träningstips och bilder etc.  Respondenterna från den digitala enkäten 
hade dock Facebook som tredjealternativ vid frågan om vilka 
kommunikationskanaler som de skulle vilja följa sin PT via. Allra först kom 
Instagram där de ville följa uppdateringar om träningstips och –bilder från sin 
personliga tränare, och på andraplats kom en renodlad och personlig hemsida som 
handlar om sin verksamhet.  

De egenskaper och attribut som intervjupersonerna tyckte var viktiga att fokusera 
på och trycka på vid marknadsföring av personliga tränare var att vara noga med 
att lyfta fram alla fördelar och förbättringar man får när man anlitar en PT. Som 
att man tränar mer säkert, når målen snabbare och får en skräddarsydd 
konsultation helt enkelt.  
 

Gällande frågan om hur de två tror att personliga tränare kommer att 
marknadsföra sig i framtiden, tror båda att det kommer vara vanligt med hemsidor 
och sociala medier såsom Facebook, ju mer den digitala tekniken fortlöper och 
utvecklas. Respondenterna från den digitala enkäten tyckte även de att personliga 
tränare bör använda sig av uppdateringar på sociala medier såsom Instagram och 
Facebook, vid rekrytering av nya klienter.  
 
Det man ska tänka på när man använder sig av marknadsföring i sociala och 
digitala medier är att publicera innehåll som tilltalar målgruppen och de potentiella 
kunderna, så kallad Inbound marketing och Samtyckesbaserad marknadsföring. 
Man bör använda sig av en mer lågmäld marknadskommunikation som inte 
tränger sig på kunden, utan istället sker på grund av eget intresse och egna villkor, 
vilket då upplevs som välkomnande och positivt. Barregren (2013) menar att 
innehållet bör vara lärorikt, informativt eller underhållande, för att mottagaren 
aktivt ska vilja ta till sig det. Målet bör, enligt Fishkin och Hagenhaven (2013), inte 
vara att vara närvarande på alla sorters kanaler, utan istället inrikta sig mot att vara 
aktiv där ens målgrupp finns. Om målgruppen är unga tonåringar, så ska man 
använda de digitala kanaler som ungdomarna själva använder sig av. Det handlar 
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alltså om att välja de kanaler som där de potentiella kunderna finns, och på så sätt 
bli hittad av intressenterna. Som hos exempelvis intervjupersonerna där den 
vanligaste målgruppen består av medelålders män och kvinnor i åldern 30-60, så 
gäller det att använda sig av de kanaler där dessa intressenter befinner sig på, vilket 
i detta fall vanligtvis är Facebook.  

Om man dock ser till empirin från den kvantitativa datainsamlingen, så framkom 
resultatet att respondenterna ansåg att personliga tränare främst bör använda sig 
av prova på-erbjudanden och att göra ett så bra jobb så att klienten blir nöjd och 
rekommenderar denne till nära och bekanta. Alltså aktiviteter som består av fysisk 
och mänsklig kontakt.  
 
Av de respondenter som någon gång anlitat en personlig tränare, visade det sig att 
inte en enda person hade hittat sin PT via Internet, utan genom att vänner hade 
rekommenderat eller att det fanns tillgängligt på deras träningsanläggning. Detta 
visar att vid sådana sorters tjänster som personlig träning, så vill klienterna först 
känna av personen bakom, innan man kanske hoppar på första bästa erbjudande. 
Man kan dra liknelser till tandläkare, barnmorskor och frisörer, där man väljer en 
person som man trivs med medan man tar del av tjänsten.  
 

När det kommer till träningsbranschen lämpar sig nog inte digitala medier vid 
rekrytering av nya och potentiella kunder, utan hellre när man redan fått kontakt 
med sin klient och vill underhålla sin relation. Intervjupersonerna styrker detta 
med att säga att genom att underhålla relationen till sina klienter, både under och 
efter sitt samarbete så finns det större chans att de återvänder nöjda för att köpa 
fler PT-timmar och/eller rekommenderar en till vänner och bekanta, vid en 
upprätthållen relation. Digital kontakt i form av ett mail eller sms till sin klient, för 
att försäkra sig om att kontakten blir så personlig som möjligt. 

 
I och med att man är sitt eget varumärke, är det viktigt att man tänker på hur man 
representerar sig själv och hur man kommunicerar med människor. Klienten vill 
inte bara ha själva tjänsten, utan förväntar sig ett helt erbjudande som innefattar 
ett personligt och tillförlitligt bemötande under och efter processens gång. Som 
PT vill man visa att man är närvarande, har engagemang, motivation och är 
service-inriktad, vilket kan vara svårt att förmedla via digitala kanaler när man 
aldrig mött sin klient tidigare.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
 
Syftet med detta examensarbete var att ”undersöka hur man marknadsför en personlig 
tränare, som ett personligt varumärke, med hjälp av digitala medier som riktar sig mot 
träningsbranschen”. För att uppnå detta syfte genomfördes en litteraturstudie samt 
kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar i form av intervjuer med två personliga 
tränare samt en digital enkätundersökning med aktiva träningsmedlemmar på en 
träningsanläggning i Kungälv. 

Nedan följer en diskussion kring svaren på studiens frågeställning. Denna delades 
upp i två sorts områden; personligt varumärke och marknadsföring i digitala 
medier. 

6.1.1 Den personliga tränaren som ett personligt varumärke 
När man arbetar som PT är det mycket viktigt att underhålla och jobba på sitt 
personliga varumärke. Det gäller att vara noga med vilka värden som man vill ska 
representeras och förknippas med sig själv och sitt varumärke. Man måste visa att 
man har kompentens nog för att kunna uppfylla klientens mål, men samtidigt 
också kunna bemöta dem på ett personligt plan för att klienten ska kunna trivas 
och känna mervärde.  

Genom att tänka igenom de egenskaper och attribut som man vill förknippa sitt 
personliga varumärke med, nischa sig åt en specifik kategori och underhålla 
relationen till varje klient, stärker man sin roll som en professionell och 
kompentent PT. Detta resulterar i att nöjda klienter rekommenderar och tipsar 
vänner och bekanta.  

Alltså, för att skapa ett så starkt personligt varumärke som möjligt gäller det att 
tänka igenom vilka egenskaper och attribut som man vill att omgivningen ska 
förknippa med sig själv, nischa sig åt en specifik kategori samt att underhålla varje 
relation man har med sin klientbas. 
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6.1.2 Att marknadsföra den personliga tränaren genom digitala medier 
I och med att gemene man äger en smartphone eller surfplatta nuförtiden, har 
informationsteknologin gjort att avståndet mellan företaget och dess konsumenter 
minskat. Internet gör det möjligt att komma närmre varandra, och på så sätt bygga 
nätverk genom sociala medier och andra digitala redskap. Att då marknadsföra sig 
med hjälp av digitala och sociala medier blir ett naturligt steg i utvecklingen. 
 
Som personlig tränare är man personligen den tjänst som man erbjuder till sina 
klienter, och därför är relationen till dessa mycket viktig. Klienten förväntar sig att 
få god service från börjat till avslutat samarbete, och därmed också ett 
professionellt och värdeskapande bemötande. Man måste kunna läsa av kundens 
långsiktiga behov och kunna leverera resultat till hens mål. Att rikta sin 
marknadsföring mot sin kundbas, är därför en god marknadskommunikation.  

De egenskaper och attribut som personliga tränare bör marknadsföra är framför 
allt sitt personliga varumärke. Att lyfta fram alla fördelar och förbättringar klienten 
skulle få ta del av om de anlitade just den här PT:n. Att visa kompetens, nisch och 
sig själv som person. 

När man sänder ut sin marknadsföring är det viktigt att innehållet är lärorikt, 
informativt och underhållande, så att mottagaren tar till sig budskapet och 
upplever det som välkomnande och positivt. Man bör tänka strategiskt, efter vilken 
målgrupp som man vill locka, och därför fundera på vilken sorts kanal man ska 
använda sig av. Det handlar om att välja de kanaler där den potentiella 
målgruppen finns, så att man blir hittad och följd av intressenterna.  
 
Utmaningen är dock att digital marknadsföring är svår att använda sig av när det 
gäller nyrekrytering av klienter. Vid tjänster som personlig träning, vill man först 
träffa och känna av personer bakom, innan man tar del av erbjudandet, då man vill 
jobba med någon som man trivs och känner sig bekväm med. Därför är det svårt 
att skapa en relation till obefintliga kunder och att använda sig av digitala medier 
för att få nya klienter blir svårt. Dock är det en mycket bra kommunikationskanal 
när man redan har kontakt med sin kund och vill underhålla relationen.  

 

6.2 Implikationer 
 
Studien som genomförts är endast framtagen genom empiri med personliga 
tränare och träningsmedlemmar från en träningsanläggning i Kungälv.  Studien 
fokuserar alltså på ett specifikt urval, och möjligheten finns att resultatet hade 
blivit annorlunda med andra respondenter.  

Grundorsaken till studien var att hitta sätt till hur man marknadsför en personlig 
tränare som ett personligt varumärke med hjälp av digitala medier. Allt eftersom 
empirin fortlöpte, märkte jag att studiens syfte inte fungerade när det kom till 
rekrytering av nya klienter, utan istället passar bättre när man vill underhålla sin 
relation med sina befintliga kunder.  
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Det har inte genererats några revolutionerande nya teorier från denna studie, men 
däremot har studiens resultat styrkt teorin om relevansen och innebörden i att 
underhålla relationen med sina klienter.  

6.3 Begränsningar 
 
Studiens begränsningar, alltså det som påverkat arbetets omfattning och resultat 
innefattar bland annat att jag arbetade enskilt, vilket ledde till att studiens omfång 
inte blev lika omfattande som om jag hade jobbat i grupp. På grund av detta hade 
jag svårt att diskutera och bolla idéer och tankar gällande studiens riktning, 
analyser och slutsatser.  
 
En annan bidragande faktor som påverkade studiens omfång var arbetets 
tidsperiod som sträckte sig över cirka tio veckor.  En mer utökad tidsperiod hade 
kunnat bidra till mer litteraturstudier, större deltagande i den digitala enkäten samt 
eventuellt fler respondenter till intervjufrågor. Exempelvis hade jag kunnat söka 
efter personlig tränare som nischar sig mot digital marknadsföring och intervjua 
denna person för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

Dessutom blev studiens resultat inte som jag tänkt mig. Syftet med studien var att 
upptäcka de digitala kanaler som lämpar sig bäst för personliga tränare vid 
nyrekrytering av klienter. Det visade sig dock vara tämligen ouppnåbart, då 
klienter vill känna av personkemin innan de anlitar en PT. Hade resultatet visat 
som det från början presumtiva syftet, hade diskussionsdelen och 
slutrekommendationerna blivit några helt andra. 
 
Trots detta är jag ändå nöjd med resultatet, uppsatsen och studien i sin helhet. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 
Slutsatsen som dras efter denna studie, och som besvarar frågeställningen ”Hur 
kan man stärka och marknadsföra ett personligt varumärke inom träningsbranschen, med hjälp 
av digitala medier?” är att det som personlig tränare är ytterst viktigt att underhålla 
sin relation med sina klienter. Man blir inte enbart anlitad för muskelbyggande och 
viktminskning, utan också för att få en mer allmän hälso- och fitness-konsultation. 
Då klienternas status gällande ålder, träningsbakgrund och hälsostatus varierar, blir 
det viktigare för en PT att kunna ta sig an och hjälpa olika sorters kundgrupper att 
nå sina mål. 

 Man måste tänka mångsidigt och ha ett heltidstänk över hela sin verksamhet och 
sitt varumärke. Tänka igenom hur man vill uppfattas av sin omgivning och hur 
man når ut till dem, sälja in sig själv och förmedla sina tjänster. Vid val av 
personlig tränare är det ytterst viktigt att ha rätt personkemi sinsemellan. Att som 
PT:n kunna motivera och pusha klienten, men att man samtidigt kan ha roligt 
tillsammans och känna sig trygg, bekväm och avslappnad under träningstillfället.  
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Personlig träning som är en ganska intim tjänst, innebär en väldigt nära fysisk och 
mänsklig kontakt med sin klient. Yrket har liknelser till tandläkare, barnmorskor 
och frisörer – man vill anlita och gå till någon som man har förtroende för och 
känner sig bekväm med. Kunden förväntar sig att få en tjänst som är både 
personlig och tillförlitligt under hela processens gång. När det kommer till 
träningsbranschen är digitala medier därför inte en kommunikationskanal som 
lämpar sig för rekrytering av nya och potentiella kunder. Kunden behöver känna 
av personkemin och andra trivselfaktorer – vilket är svårt att förmedla genom 
digital marknadsföring. Det är krångligt att underhålla en personlig relation med 
främlingar över Internet.  

Däremot lämpar sig digitala medier när man redan har fått kontakt med sin klient 
och vill underhålla relationen. Genom att vara aktiv på de digitala kanaler där 
målgruppen finns, och exempelvis publicera inlägg om tränings- och kosttips men 
också om sig själv, så underhålls den positiva bild man har om sin kompetenta och 
vänliga PT – och relationen stärks då. Genom att vårda förhållandet till sina 
klienter, både under och efter sitt samarbete, skapas det mervärde vilket ökar 
chansen till att klienten återvänder nöjda för att köpa fler PT-timmar eller 
rekommendera PT:n till vänner och bekanta.  

Ju bättre rykte en personlig tränare har, desto mer kunder kommer den få, då 
word-of-mouth-marknadsföring är mycket betydelsefull. Men när man sedan fått 
en relation med sin klient, så är digitala och sociala medier ett bra sätt att 
underhålla och stärka denna.  
 

6.5 Vidare forskning 
Studien visar att vikten av ett personligt varumärke är stor hos en personlig 
tränare.  Att man ska vara noga med att tänka på vilka värden, egenskaper och 
attribut som man vill ska representeras och förknippas med sitt varumärke. På så 
sätt förknippas man bättre som en kompetent och bra personlig tränare för 
omgivningen, vilket ökar chansen för att bli anlitad. Studien visar även att digitala 
kanaler är ett bra sätt att underhålla relationen till klienterna man skaffat, men inte 
när det gäller nyrekrytering. 
 

Vidare forskning skulle kunna utföras mer djupgående om innehållet av digitala 
medier. Till exempel vad för sorts inlägg man publicerar och hur det kan bli viralt, 
för att få mer räckvidd och klick så att kännedomen blir större. Även en mer 
djupgående granskning kring vad för sorts personlig varumärke som är ett 
vinnande koncept kan hanteras.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Transkribering av intervjufrågor 
 
Bakgrund: 

Utbildning:  
Person A: Cert. Kost-träningskonsult, by The Academy. Styrkeinstruktör, 
kostrådgivare, personlig tränare, hälsoinformatör, idrottmassageterapeut, massör, 
raindrop-massör, fysioterapi och idrotts- och arbetsskador. 
Person B: Cert. Kost-träningskonsult, by The Academy. Träningsinstruktör, 
personlig tränare, kostrådgivare, hälsoinformatör, massör, idrottsmassageterapeut, 
fysioterapi och idrotts- och arbetsskador, grid lever 1-trainer, fystränare. 

Träningsbakgrund: 
Person A: Spelat fotboll i sjutton år, gymmat i 11 år varav tre år seriöst. 
Person B: Spelat handboll och fotboll, styrketräning och löpning. 
 
Erfarenhet: 
Person A: Jobbat som personlig tränare på heltid i ett år. Innan dess jobbade jag 
extra som PT samtidigt som jag var snickare. 
Person B: Arbetat som personlig tränare i två år, ambassadör för The Academy, 
ambassadör för Kroppsbygget kosttillskott, ambassadör för Athletic 
Sportsnutrition, fystränare/massör för Ytterby IS. 

Om pt rollen: 

Varför valde du att arbeta som PT? 
Person A: Jag tyckte det verkade vara ett roligt och coolt jobb att få arbeta med 
det som man tycker är roligt. Man tränar samtidigt som man arbetar. 
Person B: Det är världens bästa jobb på en rolig arbetsplats. Man får hjälpa och 
utveckla människor. 

Vilka attribut anser du att en PT bör ha? (egenskaps-/kunskaps-
/relationsmässigt) 
Person A: En PT bör vara duktig på träning för att kunderna ska träna säkert och 
med en bra teknik. Man ska kunna anpassa sig efter kunden efter vilken nivå de är 
på och läsa mycket om nya träningstrender. Man bör också ha testat på alla 
övningar själv så man vet hur de känns och vad som händer i kroppen. 
Person B: Målmedvetenhet, vara utåtriktad, ha självförtroende, säker och 
välutbildad. Det viktigaste är dock att man brinner för att hjälpa människor och 
snarare än att tjäna pengar. Då kommer man långt.  
 
 
 



Bilagor 

43 

Vilka för-/nackdelar finns det med att vara PT? 
Person A: Fördelarna är att det är ett roligt jobb där man får träffa många 
människor. Det är utvecklande på alla plan, man får jobba med sitt intresse och 
styra sina egna tider. Nackdelarna är att det är energikrävande, då man ger väldigt 
mycket av sig själv till varje klient. Sedan måste man alltid ragga kunder så man har 
aldrig någon säker inkomst. 
Person B: Fördelarna är att det är roligt och man får hjälpa folk. Det är en bra 
arbetsmiljö, man får gå i snygga och bekväma kläder och blir en förebild för 
många. Nackdelarna är långa dagar med mycket planering, mycket jobb hemma 
och får man inga kunder så får man ingen inkomst. 

Om klienten: 

Vilken är den största anledningen till att folk anlitar dig som PT? 
Person A: Det är trendigt att anlita PT:s nu. Det kan också handla om osäkerhet, 
att de inte kan eller vet hur de ska träna, eller att man vill ta sin träning till nästa 
nivå. Men den vanligaste anledningen är för att gå ner i vikt! 
Person B: Man har ont, behöver hjälp med att komma igång, vill lära sig gymmet 
eller gå ner i vikt. 
 
Har behovet av PT:s ökat de senaste åren?  
Person A: Behovet har ökat mycket de senaste åren; fetman och stillasittandet har 
ökat sjukt mycket så alla måste börja komma igång! 
Person B: Absolut! 
 
Hur skulle du själv beskriva en bra PT? 
Person A: Man ska ha kunskap och kunna känna av olika slags människor och 
lägga kunskapen på rätt nivå. Man bör också vara kompetent och alltid vilja 
utvecklas. 
Person B: Målmedveten och redo för allt hårt jobb som ligger bakom att man får 
kunder. Man måste våga ta för sig och våga hjälpa människor. 

Hur viktig är relationen/kemin med klienterna? 
Person A: Relationen och kemin med kunderna är mycket viktig. De måste känna 
sig trygga med en och kunna prata om allt möjligt. Många kommer och vill prata 
av sig om vad som helst. Man måste kunna skämta ihop men också vara allvarlig 
och seriös när det behövs. 
Person B: Jätteviktig! Det spelar ingen roll hur bra PT du är, utan du måste kunna 
ha roligt och möta din kund på ett bra sätt och bygga upp ett ömsesidigt 
förtroende. 

Marknadsföring: 

Hur marknadsför du dig idag? 
Person A: Genom att synas på gymmet – det räcker gott och väl! Sedan snackas 
det alltid mun-till-mun när man gör ett bra jobb, så det gäller att prestera. 
Person B: Genom min Facebook-sida samt att gymmet marknadsför mig.  
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Använder du dig av några kommunikationskanaler, och i så fall vilka?  
(t.ex. Facebook, hemsida etc.) 
Person A: Nej, bara fysiskt. 
Person B: Facebook 
 
Vad använder du för digitala verktyg i ditt jobb? (Smartphone, surfplatta, 
dator etc.) Utveckla gärna med HUR du använder dessa. 
Person A: Jag använder mig bara av en iPad när jag jobbar. Där har jag ett 
program med all info om kunden, scheman och deras träningshistorik och 
utveckling. 
Person B: Surfplatta med träningsscheman för kunder via en app.  
 
Var finns din potentiella målgrupp och hur når du dem? 
Person A: Min målgrupp är väldigt bred, allt från barn och ungdomar till kvinnor 
och män mellan 30-60 år. Även vissa pensionärer. Jag når ut till mina klienter 
genom att alltid synas på gymmet. När jag har kunder så ser övriga hur jag jobbar. 
Man hälsar även på alla som tränar, och lär på så sätt många. 
Person B: Egentligen alla. Men mestadels medelålders kvinnor och män. Min 
potentiella målgrupp finns på gymmet. 

Vilka egenskaper/attribut tycker du är viktiga att fokusera/trycka på vid 
marknadsföring? 
Person A: Ju mer man syns på gymmet desto bättre. Jag är inte så mycket för 
sociala medier. 
Person B: Alla fördelar man får när man anlitar en PT. Att träna säkert, nå sina 
mål snabbare etc. 

Hur tror du att PT:s kommer marknadsföra sig i framtiden? 
Person A: Jag tror att PT:s kommer marknadsföra sig genom hemsidor och på 
sociala medier. 
Person B: På Internet såsom Facebook och hemsidor. 
 
Anser du det viktigt att underhålla relationen med klienten, inte bara under 
träningen utan även digitalt? 
Person A: Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en bra relation med sina 
kunder, även efter att man avslutat samarbetet. De kan alltid köpa mer PT-timmar 
och de kommer rekommendera en till andra om man gjort ett bra jobb. 
Person B: Absolut. Jag brukar göra det via mail/sms för att försäkra mig om att 
ha en bra relation med kunden och att det blir personligt. Så som personlig träning 
ska vara. 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 
 
Enkäten är en del av en undersökning utförd för en kandidatuppsats vid 
Högskolan i Jönköping och handlar om vilka attribut som beskriver en duktig 
personlig tränare, för att kunna stärka det personliga varumärket. Resultatet av 
denna enkät kommer att publiceras offentligt, men din medverkan är anonym. 

Enkäten består av 10 frågor och tar ungefär 5 minuter att svara på. 
Din medverkan betyder mycket för mig, tack! 
 

1. Kön: 
Man, Kvinna 
 

2. Ålder: 
-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40+ 
 

3. Hur ofta tränar/motionerar du? 
(med träning avses i det här fallet fysisk aktivitet i minst 30 min, ombytt, där du blir 
svettig och får förhöjd puls.) 
1-3 ggr per kvartal, 1-3 ggr i månaden, 1-2 ggr i veckan, 3- fler ggr i veckan 
 

4. Tränar du på gym? 
Ja, Nej men jag tränar en annan sorts aktivitet, Nej jag tränar inte alls. 
 

5. Varför tränar du? 
(flervalsfråga, rangordna 1-10, där ett är främsta skäl) 
Bättre kondition, Mer styrka/muskelmassa, Fettreducering, 
Idrottsprestation, Rehabilitering, Sundare livsstil, Snyggare kropp, Det är 
roligt, Bättre självkänsla, Gemenskap 
 

6. Har du någon gång anlitat en personlig tränare? 
Ja, Nej, Nej men jag planerar/funderar på att skaffa en 
 

7. Om ja, hur kom du i kontakt med din personliga tränare? 
En vän rekommenderade, Det fanns tillgängligt på gymmet jag tränar på, 
Genom annonsering, Genom Internet, Annat. 
 

8. Vilka av följande aspekter är viktiga för dig vid val av personlig 
tränare? (flervalsfråga) 
(yttre aspekter) 
Pris, Flexibilitet, Lokalisering, Rekommendation, Fräsch lokal, Många/bra 
redskap 
(inre aspekter) 
Att jag känner mig trygg, Att jag känner mig bekväm/avslappnad, Att hen 
är kompetent, Har bra utbildning, Kan kost/andra tjänster, Att hen får mig 
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motiverad/kan pusha mig, Att vi har roligt tillsammans 
 

9.  Vilka kommunikationskanaler skulle du vilja följa din PT via? 
Hemsida, Instagram Facebook, Twitter, Blogg, Annat 
 

10. Vilken marknadsföring tycker du att personliga tränare ska använda 
sig utav? 
Rekommendationer (word-of-mouth), Instagram, Facebook, Annonsering i 
tidning, Flyers, Prova på-pass, Annonsering som rollups på gymmet, 
Annat. 

 

 


