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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet är en faktor för att uppnå en god hälsa för individen. Dock handlar inte allt 

om fysisk aktivitet, för att må bra och uppnå en god hälsa anses det vara gynnsamt att både 

kropp och psyke är i harmoni. Att öka sin mentala tuffhet genom mental färdighetsträning 

kan påverka människor positivt både inom den fysiska prestationen och i det vardagliga livet. 

Yrket som Personlig tränare (PT) handlar om välmående och att få människor att må bra i sin 

helhet. PT hjälper människor med den fysiska förmågan, denna studie avser att ta reda på hur 

PT arbetar med mental färdighetsträning. Syftet med denna studie var att beskriva om PT 

tillämpar mental färdighetsträning och hur de skapar förutsättningar för att hjälpa sina adepter 

att uppnå mental tuffhet. Metoden var utav kvalitativ ansats då en öppen enkät låg till grund 

för studien. Urvalet bestod utav 16 yrkessamma PT. I studien framkom det att de PT som 

deltagit i studien skapar förutsättningar att uppnå mental tuffhet till sina adepter, detta genom 

tillämpning av mental färdighetsträning. Deltagarna upplever att mental färdighetsträning har 

positiva effekter på sina adepter, genom att adepterna upplever kontakt i sina muskler, 

reducerad stressnivå, ökad motivation och ökad självkänsla. 

 

Nyckelord: 

Mental tuffhet, personlig tränare, mental färdighetsträning, hälsa.   
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Abstract 

Physical activity is a factor to achieve good health. Although to achieve good health it is 

considered favorable to achieve harmony between mind and body. Mental skills training can 

improve performance in physical training as well as the daily life. Mental skills training is a 

tool to increase mental toughness. Personal training (PT) as a profession is about helping 

people feel good as a whole. PT usually help people with different kinds of physical activity,  

but it’s also interesting to look at how they work with mental skills training. The purpose of 

this study was to describe how PT apply mental skills training and how they provide 

conditions for their adepts to achieve mental toughness. The method used in this study was of 

a qualitative approach. An open questionnaire was the basis of the study which consisted of 

16 participants. The study found that the PT are trying to provide the conditions for their 

adept at achieving mental toughness through mental skills training. The participants 

experience that mental skills training has a positive effect on their adepts, since the adepts 

experience contact in their muscles, reduced stress levels, increased motivation and increased 

their self-esteem. 

 

Key words 

Mental toughness, personal trainer, mental skills training, health. 
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1 Inledning 

 

Fysisk aktivitet är en faktor för att uppnå en god hälsa för individen. I dagens samhälle vet 

många svenskar om de positiva effekter fysisk aktivitet kan skapa, dock är många alltför 

stillasittande och bör röra på sig för att hålla sig friska (Hallberg 2010, s. 270). Ett 

stillasittande beteende definieras som aktiviteter där kroppens energiförbrukning inte ökar 

väsentligt över förbrukningen i vila (Pate, O’Neill, & Lobelo 2008, s. 173). En stillasittande 

livsstil kan innebära ökad risk för till exempel hjärtproblem, diabetes typ-2 och ökad 

dödlighet (Gilson, Suppini, Ryde, Brown & Brown 2011, s. 65). En fysiskt aktiv person har 

en högre motståndskraft mot stress och kan hantera stressfyllda situationer bättre än någon 

som är stillasittande. Forskning tyder på att fysisk aktivitet kan stimulera nybildning av 

nervceller i hjärnan, vilket anses motverka den nedbrytande effekt som långvarig stress 

medför (Hallberg 2010, ss. 270-271).  

 

Begreppet hälsa är mer än bara fysisk rörelse och dess effekt. Winroth och Rydqvist (2008, 

s.18) definierar hälsa som ”att man ska må bra- och att ha tillräckligt med resurser för att 

klara vardagens krav- och för att kunna förverkliga personliga mål”. Även om fysisk 

aktivitet har en god påverkan på hälsa och stresshantering är det även annat som spelar in på 

hälsan och det välmående en individ kan uppleva. För att individerna ska uppnå sin optimala 

prestationszon och uppnå förbättrad hälsa kan mental färdighetsträning vara en lösning på 

problemet. Weinberg och Gould (2015, s. 251) nämner att mental färdighetsträning 

bortprioriteras av många tränare och coacher. Det har att göra med okunskap, missförståelse 

av begreppet samt brist på tid.  

 

Individer som vill få hjälp med förbättrad hälsa kan nyttja en så kallad personlig tränare (PT). 

Att veta hur träningen bör läggas upp kan vara problematiskt för de som inte är insatta. Det 

finns olika vägar att gå samt många rätt och fel inom träning. Att träna utifrån ett 

träningsprogram, skapat av en tränare som har progression i åtanke, kan skapa förutsättningar 

för individer att nå positiva resultat i sin träning (Ratamess et al. 2009, ss. 687-690).  En PT 

uppgift är att hjälpa individer att uppnå en god hälsa, prestationsmål eller sprida information 

och kunskap om träning. Att inspirera och motivera människor är också en stor del inom PT-

yrket (Madeson, Hultquist, Church och Fisher 2010, s. 157). För att må bra och uppnå en god 
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hälsa anses det vara gynnsamt att både kropp och psyke är i harmoni. Mental 

färdighetsträning kan påverka människor positivt både inom den fysiska prestationen men 

även utanför idrotten i det vardagliga livet (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s.14). 

Mental färdighetsträning anses i denna studie vara ett samlingsnamn för tillvägagångssätt 

som kan hjälpa en individ att uppnå mental tuffhet. En PT hjälper människor med den fysiska 

förmågan, denna studie avser att ta reda på hur PT arbetar med mental färdighetsträning. 

Yrket som PT handlar om välmående och att få människor att må bra i sin helhet. Det vore 

fördelaktig om en PT kan förmedla verktyg inom området mental färdighetsträning till sina 

adepter som de kan ha nytta av under deras resterande liv. Det går att resonera att psykologer 

har djupare kompetens inom mental färdighetsträning. En PT har möjlighet att se hälsa ur ett 

holistiskt perspektiv och kan därmed avgöra vad deras adept kan behöva för slags hjälp. 

Skulle en PT anse att sin adept behöver mer hjälp inom mental färdighetsträning skulle denne 

kunna hänvisa adepten vidare till en legitimerad psykolog som kan anses vara specialist inom 

detta område. Anledningen till att PT undersökts i denna studie är för att de kan nå ut till den 

breda massan. PT som yrke är något som blivit mer och mer populärt då intresse för hälsa och 

självutveckling ökat, detta framförallt under 2000-talet (George 2008, ss. 108-109). Genom 

att fler individer väljer att anlita en PT, kan det anses gynnsamt att PT kan skapa 

förutsättningar för att öka individens mentala tuffhet och inte enbart deras fysiska förmåga. 

Därför önskar denna studie beskriva om PT tillämpar mental färdighetsträning och hur de 

skapar förutsättningar för att hjälpa sina adepter att uppnå mental tuffhet. 
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2 Bakgrund  

2.1 Stress och dess påverkan 

Stresspåslag är en naturlig process som sker i kroppen för att lättare hantera situationer och 

utmaningar som människan utsätts för, stress medför en beredskap inför handling av 

kommande situation. Vid en långvarig stressreaktion ökar risken för negativa effekter som 

kan påverka individens hälsa. Stress kan uppstå vid yttre krav, till exempel om något måste 

göras inom en viss tidsram. Det kan även vara av en inre belastning genom att individen 

sätter egen press på sig själv om vad som borde göras (Hallberg 2010, s. 262: 

Folkhälsomyndigheten 2016). Stress kan till exempel vara en orsak till psykisk ohälsa under 

individens uppväxt (Gerber, Kalak, Lemola, Clough, Perry, Pühse, Elliot, Holsboer-Trachsler 

& Brand 2013, s. 165).  

 

2.2 Tankens kraft 

Negativa tankar kan skapa negativa känslor som i sin tur leder till stress, denna negativitet 

kan få en individ att tvivla på sin förmåga vilket kan påverka individens optimala 

prestationszon (Jouper 2016, s. 107). I hjärnan pågår ständigt tankegångar och känslor, för att 

undvika stress kan det vara bra att kunna betrakta dessa tankar utan någon värdering. Det är 

inte ovanligt att autopiloten tar tag i tankegångarna och börjar bearbeta samt analysera dem. 

Jouper (2016, s. 52) menar på att autopiloten styr eller anpassar beteenden omedvetet när 

tankar och känslor uppkommer. Hjärnan saknar förmåga att skilja på tolkning av fria tankar 

eller verklighet vilket leder till att hjärnan agerar som om tankar och känslor vore verklighet. 

Att nollställa hjärnans automatiska processer kan därför vara gynnsamt för stressnivåerna i 

kroppen (Jouper 2016, s. 89). För att genomföra en prestation väl krävs det att individen har 

fullt fokus på sin uppgift. Om tankar svävar iväg har inte individen en mental närvaro vilket 

kan påverka individens prestation. Dåliga prestationer kan kopplas samman till tankar som 

svävar iväg omedvetet och väcker känslor som kan trötta ut hjärnan och därför påverka 

individens prestation (Jouper 2016, s. 9). En utvilad hjärna som befinner sig i ett harmoniskt 

och balanserat tillstånd har en god förmåga att prestera på toppen av sin nivå (Jouper 2016, s. 

64). 
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2.3 Mental tuffhet  

I denna studie definieras mental tuffhet som förmågan att genomföra en uppgift med hög 

koncentration oavsett vad som händer inom individen och dennes omgivning utan att påverka 

prestationen negativt (Weinberg & Gould 2015, s. 249: Jouper 2016, s. 9: Crust 2007, s. 271).  

 

Mentalt tuffa individer tenderar att vara sociala, utåtriktade, samtidigt som de kan hålla sig 

lugna och avslappnade. De är konkurrenskraftiga i många situationer och har en lägre nivå av 

oro. De har generellt högt självförtroende och har förmåga att styra situationer som de utsätts 

för. Dessa individer kan förbli relativt opåverkade av konkurrens eller motgångar (Crust 

2007, s. 275). 
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2.4 The 4C’s Model of Mental Toughness  

 

Mental tuffhet har rötter inom idrottspsykologin, egenskaperna inom mental tuffhet kan dock 

även kopplas till livet utanför idrotten (McGeown, St Clair-Thompson & Clough 2016, s. 96).  

Clough, Earle och Sewell (2002, ss. 37-38) skapade en modell inom mental tuffhet som 

benämns 4C-modellen. “Challenge, Commitment, Control och Confidence”. Dessa fyra 

egenskaper betraktas som positiva psykologiska drag som går att utveckla med hjälp av 

träning. Modellen 4C binder ihop många olika koncept, till en enkel men övergripande 

modell. Modellen har visats sig fungera bra vid idrottssammanhang och kan även antas 

fungera väl vid andra sammanhang (McGeown, St Clair-Thompson & Clough 2016, ss. 101-

105). Tabell 1 är baserad på den 4C-modellen som Crust och Clough (2011, s. 23) 

presenterar. Tabell 1 visar vad de olika begreppen betyder samt hur dessa kan utvecklas.   

 

Tabell 1. 4C-modellen om Mental tuffhet  

Begrepp Beskrivning Utvecklingsstrategier 

Control 

 

 

Förmågan att hantera många saker på 

en och samma gång samt att individen 

upplever sig kunna påverka situation, 

utan att måsta kontrollera den 

 

Öva på att bibehålla ett fokus trots distraktioner. 

 

 

 

Challenge 

 

 

 

Att uppleva potentiella hot som 

möjligheter för självförverkligande 

syften, samt att individen trivs i 

konstant omväxlande miljöer. 

 

Bli bekant men omväxlingar och utmaningar. 

 

 

 

Commitment 

 

 

Att vara djupt involverad vid strävan 

efter att uppnå mål trots 

komplikationer. 

Använda sig utav målsättning. 

 

 

Confidence 

 

 

 

Att ha förmågan att fortsätta tro på sig 

själv trots motgångar, samt att inte bli 

rädd för sina motståndare. 

 

Föreställa sig inför svåra situationer samt att 

komma igenom dessa. 

 

 

(Crust & Clough 2011, s. 23) 
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2.5 Faktorer som påverkar mental tuffhet  

Det finns en fortfarande idag en diskussion och tvetydighet om mental tuffhet är en 

tankegång (och mer mottaglig för förändring) eller ett personlighetsdrag (mer genetiskt), eller 

om mental tuffhet existerar annorlunda i olika sporter (Crust & Clough 2011, s. 22). 

 

2.5.1 Arv och miljö 

I en studie av Horsburgh, Schermer, Veselka, och Vernon (2009, ss. 102-103) undersöktes 

huruvida den genetiska aspekten påverkar graden av mental tuffhet en individ har. Efter att ha 

undersökt enäggstvillingar kom de fram till att genetiken påverkar mentala tuffheten till viss 

del men även den miljö som personerna vuxit upp i. Horsburgh, Schermer, Veselka och 

Vernor (2009, ss. 102-103) menar att det inte enbart är de genetiska arven som påverkar den 

mentala tuffheten. Två viktiga aspekter inom miljöpåverkan är uppfostran såsom föräldrarnas 

inflytande och syskonrivalitet. Forskning nämner betydelsen av föräldrainflytande samt de 

viktiga rollerna som tränare besitter. De båda bör skapa en miljö där de bygger utmanande 

situationer samtidigt som de främjar höga förväntningar. Kompisar och syskon ska 

tillhandahålla rivalitet och stöd. Om en person växer upp i denna typ av miljö kommer den 

mentala tuffheten att stärkas (Crust & Clough 2011, s. 26).  

 

2.6 Att höja sin mentala tuffhet 

2.6.1 Mental tuffhetsträning  

Mental tuffhet anses vara öppen för manipulation genom mental träning. Det finns forskning 

som tyder på positiva korrelationer mellan mental tuffhet och psykologiska strategier, till 

exempel målsättning och visualisering. Mentalt tuffa atleter är generellt öppna för alternativa 

mentala metoder för att öka deras prestationer (Crust & Clough 2011, ss. 24-25). Att sätta 

mål och visualisera väl genomförda prestationer kan vara en metod för att öka sin mentala 

tuffhet (Thelwell, Such, Weston, Such, & Greenlees, 2010, s. 180; Crust & Clough 2011, s. 

25). Målsättning är en strategi som används utav mentalt tuffa atleter. För att klara av ett 

långsiktigt mål krävs tid och dedikation för att lyckas. Långsiktiga mål kan ses som 

överväldigande men genom att använda sig utav delmål kan vägen dit underlättas (Crust & 

Clough 2011, s. 25).  
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2.6.2 Utmaning och stöd  

En tränare kan hjälpa utvecklingen av mental tuffhet genom att utmana sin adept via 

situationer som blir krävande för adepten. Det är dock viktigt att även adepten önskar 

utveckla sig själv. Adepten kan bli utmanad genom målorienterad träning som bör involvera 

psykologisk press, detta kan vara att träningen sker i en miljö med många distraktioner eller 

av problemlösning där adepten måste tänka och lösa problemet själv (Crust & Clough 2011, 

s. 27). Adepten bör även vara delaktig vid beslut av val samt uppmuntrad att ta ett personligt 

intresse i deras utveckling. Tränaren kan ge val inom träningen så adepten blir delaktig i hur 

träningspassen ser ut.  

 

2.6.3 Socialt stöd 

Det har även visat sig att det sociala stödet påverkar utvecklingen av mental tuffhet. Crust 

och Clough (2011, ss. 28-29) delar upp det sociala stödet i fyra kategorier: (a) Emotionellt 

stöd, (b) Ömsesidigt stöd, (c) Informellt stöd och (d) konkreta stöd som avser att ge personlig 

hjälp. Det sociala stödet kommer vara viktigast under kritiska skeden. Personer som kan ge 

ett socialt stöd kan vara föräldrar, tränare och vänner. Socialt stöd kan hjälpa människor att 

upprätthålla perspektiv inom situationen och uppfatta svårigheter som möjligheter till att 

stärkas som person. Den som ger socialt stöd ska fokusera på att hjälpa personen så att han 

eller hon klarar av problemet (Crust & Clough 2011, ss. 28-29). 

 

2.7 Vilket behov finns av de kunskaper som studien kan generera 

Genom att förstå hur mental träning kan påverka kroppen och psyket kan fler människor i 

dagens samhälle undvika den stress de drabbas av. En PT har goda förutsättningar att lära 

känna människor och göra stora förändringar i en persons välmående. I vissa fall behöver det 

inte vara den fysiska träningen som är i fokus utan att faktiskt tillämpa mental 

färdighetsträning. Denna studie avser att beskriva om PT tillämpar mental färdighetsträning 

och hur de skapar förutsättningar för att hjälpa sina adepter att uppnå mental tuffhet. Vid 

genomförd studie kan sedan resultat och resonemang diskuteras kring mental 

färdighetsträning och hur det sätts i verket inom PT-yrket.  
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3 Syfte 

Denna studie avser att beskriva om PT tillämpar mental färdighetsträning och hur de skapar 

förutsättningar för att hjälpa sina adepter att uppnå mental tuffhet.  

 

 

4 Frågeställningar 

● Hur definierar PT mental tuffhet? 

● Tillämpar PT mental färdighetsträning? 

● Hur skapar PT förutsättningar för att öka sina adepters mentala tuffhet? 

● Vilken effekt upplever PT att mental färdighetsträning har på sina adepter?  
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5 Metod 

Den metod som valdes var utav kvalitativ ansats då studien behandlade tolkning av 

utvecklande reflektioner genom främst öppna enkätfrågor (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85).  

 

Både intervju och enkät ansågs vara lämpliga metoder, detta för att studien avsåg att 

undersöka upplevelser. Genom dessa tillvägagångssätt tillåts respondenterna utveckla sina 

svar. I en intervju kan ökad förståelse kring upplevelserna uppnås genom följdfrågor (Gratton 

& Jones 2010, s. 201). En nackdel med intervju som metod ansågs vara tidsaspekten, 

intervjuer tar lång tid att genomföra samt transkriberas (Bell 2016, s. 190). I studien användes 

en enkät (se bilaga 2) för att nå ut till fler deltagare jämfört med vad intervjuer kunnat 

generera utifrån den tid som fanns att tillgå under studiens gång. Att använda en enkät som 

undersökningsmetod ansågs tillräcklig för att erhålla den information som eftersträvades i 

denna studie. Enkäten innehöll både stängda och öppna frågor för att låta respondenterna 

svara utifrån sina perspektiv. En fördel med öppna enkätfrågor är att respondenterna kunde 

svara med sina egna ord och att det fanns utrymme för reflektioner. Respondenternas svar 

kunde även innehålla värdefull information som inte tänkts på (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

236).  

 

Skapandet av denna enkät skedde i programvaran Google Formulär, denna programvara är 

gratis att använda och all data som kunde insamlas exporterades direkt till Googles digitala 

kalkylark. Frågor kan tolkas olika från person till person, de bör därför vara genomtänkta och 

specifika för att minska tolkningsutrymme i så stor grad som möjligt (Bell 2016, s. 173). 

Frågorna önskades vara tydliga för att skapa hanterbara frågor för deltagarna i studien.  
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5.1 Urval 

Studien avsåg att inkludera PT oavsett vilken utbildning och legitimation de har, så länge de 

arbetar åt en gymkedja.  

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 109) är ett bekvämlighetsurval ett bra sätt att börja få 

in deltagare till studien. Ett bekvämlighetsurval innebär att deltagarna till studien valts utifrån 

vilka som fanns till hands (Hassmén & Hassmén 2008 s. 94). En regionschef inom en 

närliggande gymkedja tillfrågades om de önskade ta del i undersökningen. Ingen gräns på 

antalet deltagare sattes upp utan detta bearbetades under tidens gång tills antalet deltagare 

ansågs vara nog många för att kunna presentera ett resultat. Beroende på hur många svar som 

samlades in från första gymkedjan gick enkäten vidare till nästa urvalsgrupp. Efter klartecken 

skickades enkätfrågorna till de personliga tränarna inom den kedjan. Då det var 

regionschefen som skickade enkäten, går det inte att urskilja hur många PT som fick 

möjlighet att besvara enkäten. De svar som kom in från gymkedjan ansågs vara för få, därav 

valet att gå vidare genom att skicka direktmeddelanden till PT via linkedin.com. Linkedin är 

en webbtjänst som möjliggör en mötesplats mellan arbetssökande och företag. Det skickades 

ut 20 direktmeddelanden till dessa kontakter.  

Slutligen skickades det ut ett meddelande till en Facebook-grupp vid namn Personliga tränare 

- Sverige, för att få in fler svar till frågeformuläret. Denna Facebook-grupp bestod av 2400 

individer, vilka som deltog i enkäten gick inte att urskilja. Enkäten stängdes efter att 16 

personer hade svarat, då detta ansågs vara tillräckligt för att tolka ett resultat.  

5.2 Datainsamling/Genomförande 

Två pilotstudier genomfördes för att säkerställa att frågorna genererade de svar som behövdes 

för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Justeringar av enkätfrågorna gjordes 

utefter feedback som framkom av pilotstudierna. Frågorna i enkäten var konstruerade för att 

skapa möjlighet till att erhålla den information som krävdes för att besvara syftet med 

studien. Innan utskicket av enkäten bestämdes analysmetoden (Bell 2016, s. 170). Enkäten 

skickades ut via internet. Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 250) är online-enkäter ett 

smidigt sätt att öka spridningen på undersökningen samt nå ut till fler deltagare.  
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5.3 Analys av data 

Fejes och Thornberg (2015, ss. 153-159) beskriver en analysmetod som sker i fyra steg. I 

första steget bearbetas enkätsvaren utifrån författarnas tidigare erfarenheter samt 

förförståelse. Tankar och reflektioner som dyker upp antecknas. Vid steg två identifieras 

olika teman utifrån enkätsvaren. Vid steg tre sorteras dessa teman till olika områden med ett 

överordnat tema, så kallat kluster. I fjärde och sista steget skapas en översiktstabell, vilket 

underlättar presentationen av resultatet.  

 

Analysprocessen i denna studie baseras på det Fejes och Thornberg beskriver. Utifrån 

enkätsvaren skapades fyra kluster som ansågs vara genomgående kring svaren. Detta 

medförde att de kluster som användes var förutbestämda kategorier. Varje deltagare 

tilldelades ett fiktivt namn vid analysprocessen, detta för att urskilja de olika svaren vid 

presentationen av resultatet. Namnet vid ett citat representerar den individ som citeras. Detta 

medför att läsaren kan se vilka som representerar enkätsvaren (se bilagor 3-7). Namnen 

valdes slumpmässigt och representerar inte könet på deltagaren.  

 

5.4 Etiska överväganden 

Enkäten var anonym då deltagarnas svar inte går att identifieras av läsaren, vilket innebär att 

ingen kontakt- eller personuppgift presenteras i studien. Deltagarna som mottagit 

direktmeddelande via linkedin kunde identifieras vid insamling av data. Studiens resultat kan 

dock inte kopplas till någon av deltagarna.  

 

Enligt forskningsetiska nämndens (FEN) blankett uppfylldes inte kraven för att en ansökan 

skulle göras. Därför skickades det ingen ansökan till FEN.  

 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till deltagarna innan de bestämde sig för att delta 

i undersökningen. I brevet informerades deltagarna om FEN, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Högskolan Dalarna 2017).  
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6 Resultat 

I studien deltog 16 deltagare. Fyra deltagare var från gymkedjan som kontaktades vid första 

utskicket. Två deltagare var kontakter från linkedin.com. Slutligen deltog tio deltagare från 

den facebook-grupp som kontaktats. Resultatet tolkades och sammanställdes i olika kluster, 

de kluster som identifierats från enkätsvaren var självkänsla, utmaning, fokus och motivation.  

 

6.1 Hur PT definierar mental tuffhet 

 

Deltagarnas definition av mental tuffhet tolkades och kunde därefter placeras i något av de 

fyra klusterna. Självkänsla, utmaning, fokus och motivation. Det var flest deltagare som 

definierade mental tuffhet som stark självkänsla, vilket var den största gruppen på sex 

deltagare. Oliver definierar mental tuffhet som följande:“Stark självkänsla, förmåga att 

peppa sig själv och tro på det man gör och att det man gör är bra för ens utveckling”.  

 

Fyra deltagare definierade mental tuffhet som att individer kan hantera utmanande situationer 

i vardagen. Ebba definierar mental tuffhet som: “Att kunna ta sig an problem, lätta som svåra 

i vår vardag. Våga och kämpa”. 

 

Fyra deltagare svarade att definitionen av mental tuffhet handlar om att hitta fokus och att 

klara av uppgifter trots en omgivning med distraktioner. Alice beskriver följande: “Att lägga 

full fokus på det jag håller på och lämna allt annat som sker runt omkring mig”. 

 

Tre svar kunde kopplas till motivation. Dessa definierade mental tuffhet som att ha disciplin, 

ökad motivation och medvetenhet. Hugo beskrev mental tuffhet som: “Disciplin. Förmågan 

att jobba mot ett mål/en vision när det känns motigt”.  
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6.2 Hur PT tillämpar mental färdighetsträning på sina adepter 

I enkätsvaren framgår det att alla deltagarna angivit att de tillämpar någon form av mental 

färdighetsträning, som kan skapa förutsättningar för att höja sina adepters mentala tuffhet. 

Deltagarna besvarade huruvida de använde sig av mental färdighetsträning inom områdena: 

målsättning, mental föreställning, fokuseringsträning och utmaning. Den vanligaste formen 

av mental färdighetsträning var målsättning, 16 av 16 deltagare angav att de tillämpar 

målsättning. Tretton deltagare angav att de tillämpar mental föreställning, fokuseringsträning 

omnämns även av tretton deltagare. Dock nämns inte hur de tillämpar de olika formerna av 

mental färdighetsträning.  

 

Det var tio deltagare som angav att de tillämpar utmaningar. Dessa utmaningar kunde 

placeras inom de olika klusterna fokus, utmaning och motivation. Två enkätsvar ansågs 

otydliga, utöver detta var svaren relativt jämt fördelade. 

 

Två enkätsvar tyder på att deltagarna utmanar sina adepter genom fokusering, adepterna 

ombes att gå in i sig själva och fokusera på sina muskler och hur de arbetar. William 

beskriver detta: “Jag brukar be dom att blunda och hoppa in i sin egen bubbla där bara 

kunden och jag är i och fokusera till 100% på vilka muskler som arbetar”. I klustret 

utmaning placerades de deltagare som utmanar sina adepter genom att tilldela dem övningar 

som är utanför deras komfortzon. Fyra av de svarande utmanar sina adepter genom att sätta 

mål för att på sikt öka adeptens motivation att vilja göra en förändring. Valet av detta kluster 

blir därför motivation.  

 

Åtta av de sexton deltagarna nämnde att de tillämpar någon ytterligare mental 

färdighetsträning. Några av dessa övningar som utmärkte sig var: NLP ,”Bright spot” 

identifiering, vissa svar som framkommit vid denna fråga ansågs vara liknande de mentala 

färdighetsövningar som redan tagits upp och nämns därför inte. 
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6.3 Vad PT tror mental tuffhet har för påverkan på sina adepter 

I denna fråga var det inget kluster som utmärkte sig, enkätsvaren var relativt jämnt fördelat 

kring de olika klustrena. Både fokus och självkänsla erhöll tre svar, utmaning och motivation 

erhöll två svar vardera. Sex enkätsvar ansågs otydliga och kunde inte placeras i något kluster. 

Denna otydlighet visas med hjälp av två deltagares svar, Lukas: “stor påverkan” och Liam: 

“viktigt ex. vid viktnedgång”, vad enkätsvaren önskade beskriva kunde därför inte urskiljas.  

 

Inom klustret fokus samlades de svar från deltagarna som ansåg att mental tuffhet påverkar 

adepterna genom ökad fokusering, att adepterna bibehåller den inlärda kunskapen och att 

mental tuffhet påverkar adepterna på lång sikt. Ett citat från Oscar lyder: “Full fokus ger 

bättre träning och säkrare träning”. 

 

Vissa av enkätsvaren tydde på att deltagarna ansåg att mental tuffhet kan påverka hur deras 

adepter ser på utmaningar och därav valet av klustret Utmaning. Deltagarna beskrev att 

adepter med hög mental tuffhet lättare kan hantera utmaningar som till exempel att gå ner i 

vikt. Det kan även påskynda deras progressionsprocess inom det område de kämpar med.  

 

Två av deltagarna tror att adepter med hög mental tuffhet kan uppleva en ökad motivation 

jämfört med de adepter som har en låg mental tuffhet. William beskriver klustret motivation: 

“Jag tror att dem får lite extra push och peppning när dem ser vad deras egen vilja kan 

göra”. 

 

Inom klustret självkänsla var det tre personer som ansåg att mental tuffhet kan påverka 

adeptens självförtroende. Ett citat av Alice som kännetecknar klustret självkänsla lyder: 

“Stärker självförtroendet och de lär sig släppa motgångar, sluta lägga energi på det som har 

hänt och använder energin till rätt saker. På så vis ökar de även chanserna för framgång och 

glädje i nuet och framtiden”. 
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6.4 Den effekt PT upplever att mental färdighetsträning har på sina adepter 

Det var totalt sex deltagare som beskrev en upplevd effekt av tillämpning av mental 

färdighetsträning, resterande svar var antingen otydliga eller obefintliga. Av de svar som gick 

att tolka nämndes effekter såsom att adepten upplever kontakt i sina muskler, reducerad 

stressnivå, ökad motivation och självkänsla samt att dessa effekter även upplevs i 

vardagslivet. Svaren delades in i tre olika kluster: fokus, motivation och självkänsla. 

 

Ett citat från William som placerats i klustret fokus lyder följande: “Jag upplever och har fått 

bekräftat utav mina kunder att dom känner mer kontakt i musklerna när dom har mer fokus 

på sig själva och stänger ute allt ljud och rörelse som är runtom”. Ett annat svar beskriver att 

deltagarens adepter erhåller positiv och stressdämpande effekt tack vare mental 

färdighetsträning.  

 

Genom mental färdighetsträning upplevde tre deltagare att adepterna fått bättre motivation till 

sin träning, vilket är grunden för klustret motivation. Anna beskriver den upplevda effekten 

av mental färdighetsträning som: “Bättre motivation till träning och utföra saker i 

vardagslivet”.  

 

Astrid ansåg att tillämpningen av den mentala färdighetsträningen har gjort att: “De tror lite 

mer på sig själva och blir då snällare mot sig själva”. Svaret har tolkats som att adepten 

upplever en förbättrad självkänsla.  

 

Det var tio deltagare som besvarade frågan på ett sätt så att svaren inte kunde placeras i något 

av de kluster som valts. Visserligen beskriver svaren en god eller positiv effekt, men detta 

utan att kunna placera svaren inom något konkret, då de ej medger vilket typ av effekt mental 

färdighetsträningen har givit adepterna.  
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7 Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva om PT tillämpar mental färdighetsträning och hur de 

skapar förutsättningar för att hjälpa sina adepter att uppnå mental tuffhet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Definition av mental tuffhet 

I denna studie definierades mental tuffhet som förmågan att genomföra en uppgift med hög 

koncentration oavsett vad som händer inom individen och dennes omgivning utan att påverka 

prestationen negativt (Weinberg & Gould 2015, s. 249, Jouper 2016, s. 9, Crust 2007, s. 271).  

Åtta av deltagarna beskrev definitionen av mental tuffhet liknande till hur mental tuffhet 

definierats i denna studie. Det finns likheter med deltagarnas svar angående definitionen av 

mental tuffhet och hur 4C-modellen beskriver mental tuffhet.   

 

“Control” beskrivs inom 4C modellen som förmågan att hantera många saker på en och 

samma gång samt att individen upplever sig kunna påverka situationen den befinner sig i, 

utan att behöva kontrollera den. Denna beskrivning kan kopplas mot klustret fokus där 

deltagarna definierade mental tuffhet som: klara av uppgifter trots en omgivning med 

distraktioner. 

 

“Challenge” beskrivs inom 4C modellen som att uppleva potentiella hot som möjligheter för 

självförverkligande syften, samt att individen trivs i konstant omväxlande miljöer. Denna 

beskrivning kan kopplas till klustret utmaning. Inom utmaning beskriver deltagarna mental 

tuffhet som att individer kan hantera utmanande situationer i vardagen. 

 

“Commitment” nämns i 4C modellen som att vara djupt involverad vid strävan efter att uppnå 

mål trots komplikationer. Detta kan kopplas till klustret motivation. I detta kluster 

definierades mental tuffhet som att ha disciplin, ökad motivation och medvetenhet, vilket kan 

anses vara liknande till hur “Commitment” beskrivs. Som tidigare nämnt menar Crust och 

Clough (2011, s 25) att ett långsiktigt mål kräver tid och dedikation för att lyckas. 

Långsiktiga mål kan ses som överväldigande men genom att använda sig utav delmål kan 

vägen dit underlättas. Det krävs därför god kunskap bland PT att genomföra och sätta upp 
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mål som långsiktigt är hanterbara för adepterna. Att sätta mål behöver därför inte enbart vara 

positivt då det gäller att målen är anpassade väl, så att adepterna trots komplikationer kan 

fortsätta sträva efter sitt uppsatta mål.      

 

“Confidence” beskrivs i 4C modellen som att ha förmågan att fortsätta tro på sig själv trots 

motgångar, samt att inte bli rädd för sina motståndare. Det var flest deltagare som definierade 

mental tuffhet som stark självkänsla och det kan kopplas ihop med begreppet “Confidence”.  

 

Crust (2007, s. 270) nämner att det finns breda definitioner av mental tuffhet, vilket var en 

anledning till varför deltagarna tillfrågades hur de definierade mental tuffhet. En utskriven 

definition av mental tuffhet skulle kunnat skapa ledande svar utifrån den valda definitionen. 

Svaren från enkäten visar att PT har olika definitioner och anses därför stämma överens med 

vad Crust beskriver.  

 

7.1.2 Tillämpning av mental färdighetsträning  

 

Genom deltagarnas tillämpning av mental färdighetsträning kan deltagarna anses skapa 

förutsättningar till sina adepter vilket kan kopplas till hur 4C-modellen beskriver olika 

utvecklingsstrategier för hur mental tuffhet kan ökas. I enkätsvaren framgår det att deltagarna 

använder de olika utvecklingsstrategierna. Även om vissa svar skiljer sig åt, vissa deltagare 

svarade att de använder några av dessa metoder medans andra deltagare nämner att de 

använder alla dessa. 

 

Den vanligaste formen av mental färdighetsträning var tillämpning av målsättning, vilket kan 

kopplas till den utvecklingsstrategi som infinner sig i 4C-modellen under begreppet 

“Commitment”. Vissa deltagare skapar förutsättningar för att höja sina adepters mentala 

tuffhet genom att sätta mål för att på sikt öka adeptens motivation att vilja göra en förändring.  

Målsättning är som tidigare nämnt en strategi som används utav mentalt tuffa atleter. Crust 

och Clough (2011, s. 25) beskriver att målsättning kan underlätta viljan att nå fram till något 

vilket även går i linje med hur deltagarna beskriver deras tillämpning av målsättning.  
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Tillämpning av mental föreställning kan kopplas till begreppet “Confidence”. 

Utvecklingsstrategin inom detta begrepp beskrivs som att föreställa sig inför svåra situationer 

samt att komma igenom dessa. Av de svar som samlats in, har inget svar ansetts passa in till 

detta begrepp, även om deltagarna angett att de tillämpar denna sorts mental 

färdighetsträning.  

 

Fokuseringsträning kan kopplas med att öva på att bibehålla ett fokus trots distraktioner, 

denna utvecklingsstrategi beskrivs i definitionen av “Control”. Deltagarna anger att de 

tillämpar fokuseringsträning, till exempel genom att adepterna ombeds gå in i själva och 

fokusera på hur deras muskler arbetar.  

 

Slutligen var det deltagare som svarade att de tillämpar någon form av utmaning till 

adepterna genom att ge dem övningar som är utanför deras komfortzon. Utmaning har tolkats 

till begreppet “Challenge” inom 4C-modellen som beskriver strategin som: Bli bekant med 

omväxlingar och utmaningar. 

 

Andra mentala färdighetsövningar som nämns var NLP, “bright spot” identifiering. Som 

tidigare nämnt finns det flera vägar att gå inom mental träning. Dessa övningar har inte 

nämnts tidigare och skulle med fördel kunnat beskrivas av deltagarna om utrymme inom 

enkät tillåtit detta. Om en intervju genomförts skulle dessa övningar följts upp och därför 

kunna erhålla en beskrivning av dess innebörd.  
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7.1.3 Mental tuffhet och dess effekt 

Deltagarna i studien svarade att de tror att mental tuffhet påverkar adepterna genom ökad 

fokusering och att adepterna lättare kan bibehålla den inlärda kunskap de får av sin PT. Detta 

är något som bekräftas vid frågan upplevd effekt. En av deltagarnas adepter har till exempel 

tillkännagett att denne upplever mer kontakt i sina muskler när de bibehåller fokus på sig 

själv och stänger ut miljön runtom sig.  

 

Deltagarna beskriver att adepter med hög mental tuffhet lättare kan hantera utmaningar som 

till exempel att gå ner i vikt eller påskynda deras progressionsprocess inom det område de 

kämpar med. Att notera är att ingen av deltagarna nämner detta vid frågan upplevd effekt.  

Deltagarna tror att en hög mental tuffhet kan innebära en ökad motivation jämfört med de 

adepter som har en låg mental tuffhet. Detta är något som upprepas i vad de faktiskt upplever 

för effekt. Vissa deltagare svarade att de upplevt att deras adepter fått bättre motivation till 

sin träning tack vare tillämpningen av mental färdighetsträning.  

 

Det fanns en liknelse med vad deltagarna trodde och vad den upplevda effekten är genom 

mental färdighetsträning. Deltagarna tror att mental färdighetsträning kan påverka adeptens 

självförtroende, hur adepterna ser på motgångar och att de kan vara motståndskraftigare om 

de har en högre mental tuffhet. Detta var något som även nämns som en upplevd effekt vid 

mental färdighetsträning. Crust och Clough (2011, s. 22) diskuterar kring huruvida mental 

tuffhet är en tankegång och därför mottaglig för förändring eller ett personlighetsdrag. Den 

upplevda effekten som PT nämner kan kopplas mot att mental tuffhet är en tankegång. 

Mental tuffhet kan således antas vara något som kan förändras med hjälp av träning.  

 

Det var ingen av deltagarna som svarade att de tror mental tuffhetsträning kan reducera 

adepternas stressnivåer. Som tidigare nämnt kan en långvarig stressreaktion öka risken för 

negativa effekter, vilket kan påverka individens hälsa (Hallberg 2010, s. 262: 

Folkhälsomyndigheten 2016). Det var dock deltagare som svarade att de erhåller positiv och 

stressdämpande effekt tack vare mental färdighetsträning.  
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7.2 Metoddiskussion  

7.2.1 Metodval  

Det ansågs relevant att använda en online-enkät i denna studie för att lättare nå ut till fler 

deltagare. Genom att dela ut enkäten via internet kunde fler svar samlas in jämfört med besök 

på olika gymkedjor. Detta utifrån den tidsram studien förfogade över. Enkäten skickades ut 

som tidigare nämnt i tre steg: Gymkedja, Linkedin och sedan till en Facebook-grupp. Det 

stod på informationsbrevet att studien avsåg få svar från PT som arbetar inom en gymkedja.  

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, ss. 250-251) är online-enkäter ett smidigt sätt att öka 

spridningen på undersökningen samt nå ut till fler människor. Nackdelen med en online-enkät 

är att deltagarna som svarade på enkäten inte kan identifieras. Därför går det inte att veta till 

fullo om deltagarna är PT eller om de enbart svarar för eget intresse trots en annan yrkesroll. 

Fler svar från gymkedjan hade varit att föredra, då dessa kan antas vara yrkesverksamma PT. 

För att studien skulle inneha nog många deltagarna för att kunna presentera ett resultat, 

skickades enkäten ut via en Facebook-grupp. Detta skapade i sin tur en ovisshet om huruvida 

det var yrkesverksamma PT som deltog i studien. Anledningen till att facebook-gruppen 

inkluderas var att gruppen beskrivs som ett forum där yrkesverksamma PT i Sverige kan 

diskutera frågor gällande deras yrke. För att ansluta till denna grupp krävs det en ansökan om 

medlemskap där den sökande beskriver sin bakgrund och utbildning samt varför den vill ta 

del av gruppen. Utifrån dessa krav från Facebook-gruppen ansågs det vara rimligt att erhålla 

enkätdeltagare från gruppen. Detta medför dock i sin tur att det inte går att urskilja bortfallet 

av deltagare i studien. Det kan leda till att missvisande resultat presenteras som i sin tur kan 

leda till felaktiga slutsatser (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 100-101). 

 

För att säkerställa att studien innefattade riktiga PT hade enkäten kunnat delas ut på plats till 

de PT som gick med på att genomföra den. Detta skulle kunnat ökat responsen från 

gymkedjorna då det var få som svarade på enkäten. Det går ej att fastställa hur de ansvariga 

personerna på gymkedjan presenterade enkätundersökningen för deras PT. Med tanke på den 

dåliga responsen kan det spekuleras att de ansvariga personerna inte varit särskilt mån om att 

fördela ut enkäten till sina anställda. Alternativt att de tillfrågade PT inte fann något intresse 

av att svara på enkäten.  
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De pilotstudier som genomfördes möjliggjorde precisionen av studiens syfte och 

frågeställningar, dock kunde fler pilotstudier genomförts för att säkerställa att frågorna var 

välformulerade. På frågan vilken effekt de upplever av mental färdighetsträning var det sex 

av 16 svarande som svarade på syftet av frågan, resterande var svårtydda eller saknade 

innehåll. Hassmén och Hassmén (2008, s. 236) menar på att de nackdelar som finns med 

öppna enkätfrågor är att det krävs mer tid och engagemang från respondenterna, det kan för 

vissa människor vara svårt att formulera sig i skrift vilket kan leda till korta svar. Det kan 

vara en anledning till varför svaren blev svårtydda eller utan innehåll. Ett annat alternativ 

varför svaren fått låg respons kan vara formuleringen av frågorna, en dålig formulering kan 

orsaka att deltagarna missuppfattat vad de skulle svara på. För att undvika detta problem hade 

en intervju varit att föredra. I en intervju finns det möjlighet att ställa följdfrågor, både från 

intervjuaren och deltagaren. En intervju är öppen för flexibilitet. Den som för intervjun kan 

följa upp idéer, motiv eller känslor som kan dyka upp vid tillfället intervjun sker på (Bell 

2016, s. 189). Under en intervju hade till exempel deltagaren haft möjlighet att fråga vad 

mental tuffhet betyder, om denne inte haft någon förståelse av begreppet. Om fler pilotstudier 

genomförts, kunde mer konstruktiv kritik på frågorna tillkommit. Att notera vid de frågor 

som behandlade tillämpning av dem olika formerna av mental färdighetsträning: Målsättning, 

fokuseringsträning, mental föreställning samt utmaning så var det enbart frågan om hur de 

utmanar sin adept som var öppen. Detta är något som kan påverkat hur deltagarna besvarat 

enkäten, då de flesta av dessa frågor var stängda tilläts inte deltagarna att utveckla sina svar 

kring hur de tillämpar dessa olika former av mental färdighetsträning.  

 

Enkäten bestod utav fler frågor än vad som presenteras i resultatet. Att använda sig utav 

bakgrundsfrågor ansågs underlätta för deltagarna då de kommer igång med svaren och känner 

en hanterbarhet inför resterande frågor. Hassmén & Hassmén (2008, ss. 233-234) nämner att 

bakgrundsfrågor ska formuleras utifrån vilken information som behövs från deltagarna till 

studien. I denna studie fick de svara på vilken utbildning de har som är relaterat till sitt yrke, 

om de arbetar som PT samt hur många timmar de arbetar som PT under en genomsnittlig 

vecka. Detta för att urskilja huruvida de arbetar som PT eller inte.  
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7.2.2 Analysprocessen  

Enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 79-80) har forskare olika förförståelser utifrån deras 

bakgrund och erfarenheter, detta är något som kan påverka hur analysprocessen genomförts i 

denna studie. Den data som samlats in analyserades individuellt för att sedan jämföras. Vid 

nästa steg sammansatta de kluster som ansågs beröra liknande område, till exempel 

sammanfogades kluster såsom självförtroende och självkänsla till endast självkänsla. Vissa 

kluster ansågs vara genomgående bland enkätsvaren vid flera frågor.  

 

Då författarna var väl bekanta med 4C-modellen vid analysprocessen, kan detta påverkat hur 

klusterna valts ut vid analysen. Analysen kan således blivit låst till begreppen som beskrivs i 

4C-modellen och därför inte lämnat utrymme till den kreativa process som eftersträvas vid en 

analys. 

7.2.3 Tillförlitlighet  

Författarna är inga forskare och har begränsat med erfarenhet av att analysera texter. För att 

analysen av resultatet skall bli så tillförlitligt som möjligt i framtiden, vore det önskvärt om 

författarna utför liknande undersökningar så de kan samla på sig erfarenhet kring metoden. 

Forskare har olika sätt att ta sig an material och som tidigare nämnt påverkar förförståelsen in 

på hur tolkning eller analys av ett material hanteras (Fejes och Thornberg 2015, ss. 79-80). 

 

Urvalet kan anses begränsat, då studien innefattar 16 deltagare. Deltagarnas svar om mental 

färdighetsträning stämmer in för den population som svarat, om andra individer besvarat 

enkäten hade troligtvis resultat sett annorlunda ut. En tillförlitlig studie innebär att resultatet 

ska vara detsamma vid flertalet upprepningar (Hassmén & Hassmén 2008 s. 122) För en 

grupp deltagare kan tillförlitligheten av en undersökning vara god medan den för en annan 

grupp kan vara missvisande. En större population kan innebära att tillförlitligheten för studien 

ökar, då den troligtvis blir mer representativ med en större andel svarande (Hassmén och 

Hassmén 2008, s. 133).  
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7.2.4 Trovärdighet   

Trovärdighet i en studie innebär att det resultat som presenteras är av intresse för studiens 

syfte (Hassmén & Hassmén 2008 s. 122). En hög trovärdighet innebär att studien fångat det 

som är av intresse. Trovärdigheten hade ökat om en redan befintlig enkät om PT tillämpning 

av mental färdighetsträning valts. Eventuella missförstånd på frågorna hade minskat vid 

användandet av en befintlig enkät. Om en större och mer omfattande studie undersökt PT 

tillämpning av mental färdighetsträning bör enkätfrågorna vara validerade. Eftersom studien 

utgått från 4C-modellen vid utformningen av frågorna skulle detta kunnat leda till att 

frågorna var riktade för att bekräfta hur 4C-modellen beskriver mental tuffhet. 

 

7.3 Tankar inför fortsatt forskning 

Mental tuffhet och mental färdighetsträning är ett komplext begrepp. Valet av 4C-modellen 

som utgångspunkt var till stor del för att den ansågs hanterbar kring det breda ämnet mental 

tuffhet. Trots problem med begreppets klarhet, breda definitioner och otillräckliga 

mätinstrument, utförs nyare forskning om mental tuffhet som visar framsteg (Crust 2007, s. 

270). I denna undersökning har fyra begrepp inom mental tuffhet varit främst i åtanke, men 

det finns andra begrepp och metoder inom mental färdighetsträning som skulle kunna vara 

utgångspunkt inför framtida forskning. Till exempel de övningar som några av studiens 

deltagare nämner, NLP eller “bright spot” identifiering. 

 

7.3.1 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag för kommande forskning inom området kan vara att undersöka adeptens upplevelse 

när en PT tillämpar mental färdighetsträning samt vad de anser att mental tuffhet har för 

betydelse. Ett annat forskningsbart område är att undersöka vilka metoder som är bäst lämpad 

för ökning av mental tuffhet.  
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8 Slutsatser 

 

Deltagarna i denna studie definierade mental tuffhet olika, definitionerna kan kopplas till hur 

4C-modellen beskriver mental tuffhet. I studien framkom det att de PT som deltagit i studien 

försöker skapa förutsättningar för sina adepter att uppnå mental tuffhet, detta genom 

tillämpning av mental färdighetsträning. Deltagarna upplever att mental färdighetsträning har 

positiva effekter på sina adepter, genom att adepterna upplever kontakt i sina muskler, 

reducerad stressnivå, ökad motivation och ökad självkänsla. Slutsatsen i studien är att mental 

tuffhet går att träna upp, samt att PT strävar efter att deras adepter skall öka sin mentala 

tuffhet, vilket kan anses gynnsamt för adeptens hälsotillstånd. 
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 10 Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

  

  

Vi är två studenter som studerar Idrottsvetenskap vid Högskolan Dalarna. 

 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka och beskriva om PT tillämpar mental 

färdighetsträning och hur de skapar förutsättningar för att hjälpa sina adepter att uppnå 

mental tuffhet. Vi hade uppskattat om ni kunde hjälpa oss genom att svara på vår enkät som 

består av 13 frågor. Enkäten är anonym och vi följer Forskningsetiska nämndens riktlinjer. 

 

 

Följ länken nedan för att komma till enkätfrågorna: 

Enkät om mental färdighetsträning 

 

 

 

Har du frågor om enkäten får du gärna höra av dig till oss via e-post. 

  

  

Stort tack för hjälpen! 

Didrik Hall & Emil Holmgren  

Kontakt: 

h15didha@du.se  

h15emhol@du.se  

 

 

Handledare: 

Anders Henriksson 

ahk@du.se  

  

https://goo.gl/forms/EkoLe6gbB5KmIpq72
mailto:h15didha@du.se
mailto:h15emhol@du.se
mailto:ahk@du.se
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Bilaga 2. Enkät  

 

Enkät om Personlig träning och mental färdighetsträning 

 

1. Vad har du för utbildning relaterat till ditt yrke som personlig tränare?  

 

2. Hur länge pågick din utbildning? 

 

3. Hur länge har du arbetat som personlig tränare?  

 

4. Hur många timmar arbetar du med personlig träning i snitt under en vecka? (endast de 

timmar du har med kund, avrunda uppåt till hela timmar).  

 

0-5h 

6-10h 

11-15h 

16-20h 

21-25h 

26-30h 

31-35h 

36-40h 

41h<  

 

Mental tuffhet 

 

5. Hur definierar du mental tuffhet? 

 

6. Vad tror du mental tuffhet har för påverkan på dina adepter? 

 

Mental färdighetsträning 

 

Mental färdighetsträning är ett samlingsnamn för tillvägagångssätt som kan hjälpa en individ 

att uppnå mental tuffhet. 
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7. Tillämpar du fokuseringsträning på dina adepter?  

T.ex. få din adept att utöva en inre dialog med sig själv eller utsätta adepten för distraktioner 

under träning. 

 

Ja  

Nej 

 

8. Hur gör du för att utmana dina adepter mentalt? 

 

9. Arbetar du med målsättning tillsammans med dina adepter?  

Ja  

Nej 

 

10. Tillämpar du mental föreställning på dina adepter? 

T.ex. att du säger åt adepten att föreställa sig genomförandet inför kommande uppgift  

Ja 

Nej 

 

11. Rangordna dessa mentala träningsmetoder utifrån vad du anser  

            Rangordna dessa mentala träningsmetoder utifrån vad du anser är mest effektiv för 

utvecklingen av mental tuffhet 

1 = Mest effektiv. 4 = Minst effektiv 

 

målsättning 

mental föreställning 

utmaning 

fokusering 

 

12. Tillämpar du någon annan form av mental färdighetsträning? 

 

Ja (vad/vilken?) 

Nej 

 



40 
 

13. Om du tillämpar mental färdighetsträning, vilken effekt upplever du att den mentala 

färdighetsträningen har på dina adepter?  
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Bilaga 3. Analys av data 

 

Fråga Hur definierar du mental tuffhet? 

 

Fokus 

Personliga tränarna som svarade att definitionen av mental tuffhet handlar om att hitta fokus 

och att klara av uppgifter trots en omgivning med distraktioner. Svaren visar tydligt att 4C 

modellen förklarar mental tuffhet då enkätsvaren som samlats in återspeglar denna väl. 

- Att lägga full fokus på det jag håller på och lämna allt annat som sker runt omkring 

mig. [Alice]   

- Att kunna ha full fokus på uppgift. [Oscar] Karin.  

- Att ha fokus. [Olivia]  

- Förmågan att kunna sätta intentionen och fokusera trots "oljud" runt dig eller inom 

dig. [Lukas]  

 

Utmaning 

De PT som placerades i challenge beskrev definitionen av mental tuffhet som att individer 

kan hantera utmanande situationer i vardagen. En definition av mental tuffhet beskrivs som: 

Att kunna ta sig an problem, lätta som svåra i vår vardag. Våga och kämpa 

- Att kunna ta sig an problem, lätta som svåra i vår vardag. Våga och kämpa. [Ebba]  

- Att tro på sig själv i utmanande situationer (träning, rörelser och kost). [astrid]  

- Att våga kliva utanför sin komfortzon, att prova nya saker. [Elias]  

- Att mentalt klara av dem utmaningar som varje individ utsätts för. [Saga] 

 

Motivation  

De som svarade inom klustret challenge definierar mental tuffhet som att ha disciplin, ökad 

motivation och medvetenhet. Ett citat från en av svarsdeltagare beskrev mental tuffhet som 

Förmågan att jobba mot ett mål/en vision när det känns motigt.  

- Målmedveten, disciplinerad. [William]  

- Motivation, målinriktad. [Anna]  

- Disciplin. Förmågan att jobba mot ett mål/en vision när det känns motigt. [Hugo]  
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Självkänsla 

Inom klustret Confidence definieras mental tuffhet som: självkänsla, viljestyrka och envishet 

ett citat från ett av svaren beskriver mental tuffhet: “Stark självkänsla, förmåga att peppa sig 

själv och tro på det man gör och att det man gör är bra för ens utveckling” 

- Viljestyrka. [William]  

- Stark i sinnet. [Liam]  

- Övertygelse, envis. [Ella]  

- Stark självkänsla, förmåga att peppa sig själv och tro på det man gör och att det man 

gör är bra för ens utveckling. [Oliver]  

- När någon vågar släppa sitt ego och börja om på ruta ett. [Lilly]  

- Att våga ta plats på gymmet. Att våga träna efter sin egen förmåga, att möta sig själv 

på sin nivå och utvecklas därifrån. [Elias]   
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Bilaga 4. Analys av data 

 

Fråga: Vad tror du mental tuffhet har för påverkan på dina adepter? 

 

Fokus    

Inom klustret control samlades svaren från personliga tränarna som ansåg att mental tuffhet 

påverkar adepterna genom ökad fokusering, att adepterna bibehåller den inlärda kunskapen 

och att mental tuffhet påverkar adepterna på lång sikt. Citat från ett av svaren är: Full fokus 

ger bättre träning och säkrare träning. 

- Full fokus ger bättre träning och säkrare träning. [Oscar]  

- Allt för att bibehålla det jag lär dem. [Lilly]  

- Stor positiv påverkan på de långsiktiga resultaten av träningen. [Hugo]  

 

Utmaning 

Vissa av enkätsvaren tydde på att PT ansåg att mental tuffhet påverkar hur deras adepter ser 

på utmaningar som till exempel att gå ner i vikt eller helt enkelt deras progressionprocess 

inom det område de kämpar med.  

- Viktigt ex. vid viktnedgång. [Liam]  

- Kan Påskyndar progressionsprocessen. [Ella]  

 

Motivation 

Två av de svarande ansåg att mental tuffhetsträning påverkar adepterna genom att de får en 

extra push och peppning när dem ser vad deras egna vilja kan göra. Ökad motivation är även 

resultatet av ökad mental tuffhet.  

- Jag tror att dem får lite extra push och peppning när dem ser vad deras egen vilja kan 

göra. [William]  

- Bättre motivation inom träning samt vardagslivet. [Anna]  
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Självkänsla 

Vissa menar på att mental tuffhet kan påverka adeptens självförtroende. Hur adepterna ser på 

målsättningmotgångar och att de kan vara motståndskraftigare om de har en högre mental 

tuffhet.  

- Stärker självförtroendet och de lär sig släppa motgångar, sluta lägga energi på det som 

har hänt och använder energin till rätt saker. På så vis ökar de även chanserna för 

framgång och glädje i nuet och framtiden. [Alice]  

- Den mentala tuffhet dom har fått via vårat sammarbete har fått dem att utveckla sig 

till starkare individer. [Ebba]  

- Hjälper dem stärka sin självbild. [Astrid]  
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Bilaga 5. Analys av data 

 

Fråga: Hur gör du för att utmana dina adepter mentalt? 

 

Fokus 

Två enkätsvar tyder på att PT utmanar sin adept genom fokusering, adepterna ombes att gå in 

i sig själv och fokusera på sina muskler och hur de arbetar. De andra svaren som passar in i 

detta kluster var inom området självprat (har vi refererat till detta förr?), adepten ombads att 

tala med själv kring olika övningar.  

- Jag brukar be dom att blunda och hoppa in i sin egen bubbla där bara kunden och jag 

är i och fokusera till 100% på vilka muskler som arbetar. [William] 

- Genom att skapa ett inre fokus hos adepterna. [Anna]  

- Även ge dem övningar med samtal till sig själva hemma. [Astrid]  

- Jag har också mycket samtal med mina klienter/adepter, både under själva PT-

sessionen men vi kan också lägga en hel session på samtal och mental träning. [Elias]  

 

Utmaning 

I klustret Challenge placerades de personliga tränare som utmanar sina adepter genom att ge 

dem läskiga övningar, övningar som är utanför deras comfortzone och de som ger adepterna 

övningar som de inte tror att de klarar av. Det var fyra svar av de som svarade som kunde 

placeras i detta kluster.  

- Tex. Ger dem utmaningar de själva inte tror att dom ska klara, men som jag vet att så 

inte är fallet. [Ebba]  

- Låter dem komma utanför deras comfortzone. Pressar dem när de tror att de inte kan. 

M. M. [Lilly]  

- Utsätter dem för övningar som är lite läskiga i deras huvud. Kliva upp på en högre 

box, balanserade utfall, dra med en arm mm. [Astrid]  

- De kan få en "läxa" som ska utföras på gymmet eller där man utför sin träning och 

sedan är det genomgång nästa gång vi ses. [Elias]  
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Motivation 

Fyra av de svarande utmanar sina adepter genom att sätta mål för att på sikt öka adeptens 

motivation att vilja göra en förändring. Valet av detta kluster blir därför målsättning och 

motivation som grundar sig i klustret commitment.  

- Jag pratar mycket målbild, framtidsmål och hur man tar sig dit. På så vis kommer vi 

fram till vad som är hinder i tanken och hur vi kommer förbi det. [Oscar]  

- Pratar, utifrån MI. [Alexander]  

- På många olika sätt beroende på kund, förutsättningar och mål. [Saga]  

- Berättar om deras tidigare prestationer så att de kan sikta högre. [Hugo]   
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Bilaga 6. Analys av data 

 

Fråga: Tillämpar du någon annan form av mental färdighetsträning? Om ja, 

vilken/vilka övningar? 

 

Fokus 

Två av de svarande placerades under klustret control. De utövar andra former av mental 

färdighetsträning genom visualisering och NLP.  

- NLP. [Liam]   

- Visualisering. [Lilly]  

 

Motivation 

Bright spot identifiering nämns som en annan form av mental färdighetsträning. Utöver detta 

var det andra mål än resultatmål, skapande av rutiner samt peppa sina adepter på olika sätt 

som omnämns.  

- ”Bright spot” identifiering. [Ella]  

- Sätta intention, sätta andra mål än resultatmål, skapa vanor, rutiner och ritualer som 

tar en närmre sin målbild. [Lukas] 

- Mail pepp och smsutmaningar. [Lilly]  

- Smarta mål. Nöhra. [Alexander]  

 

Självkänsla 

Det var fyra som svarade att de använder sig av andra former av mental färdighetsträning 

som kopplas mot confidence-klustret. Syftet de har med de mentala färdigehetsövningarna 

mot adepterna är att ha förmågan att fortsätta tro på sig själv trots motgångar och att tänka 

positivt.  

- Kunden lär sig prata om sig själv och säga jag kan … [Oscar] 

- berätta sin story för sig själv. [Lukas]  

- Positiva tankar och ord om sig själv. [Elias]  

- Vi jobbar med hela den mentala biten- alltifrån personlighet till vardag och träning. Vi 

jobbar med beteende och utveckling i det mentala likväl det fysiska. [Saga] 
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Bilaga 7. Analys av data 

 

Fråga: Om du tillämpar mental färdighetsträning, vilken effekt upplever du att 

den mentala färdighetsträningen har på dina adepter? 

 

Fokus 

I detta kluster nämns att den effekt adepten erhåller är positiv och stressdämpande.  

 

- Jag upplever och har fått bekräftat utav mina kunder att dom känner mer kontakt i 

musklerna när dom har mer fokus på sig själva och stänger ute allt ljud och rörelse 

som är runtom. [William] 

- Positivt, stressdämpande. [Ella]  

 

Motivation 

Genom mental färdighetsträning upplever tre PT att adepterna får bättre motivation till sin 

tränings samt till sitt vardagsliv. Även självkänsla nämns som en positiv effekt med hjälp av 

mental färdighetsträning.  

- Bättre motivation till träning och utföra saker i vardagslivet. [Anna] 

- Positiv och hållbar för deras mål med träningen och även i privatlivet. [Ebba] 

- Ökad motivation och självkänsla. [Hugo]  

 

Självkänsla 

En av personliga tränarna ansåg att tillämpningen av den mentala färdighetsträningen har 

gjort att adepterna tror mer på sig själva vilket leder till att det även blir snällare mot sig 

själva.   

De tror lite mer på sig själva och blir då snällare mot sig själva 
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Diffusa svar 

Det var sex personliga tränare som besvarade frågan så svaren inte kunde placeras i någon av 

de kluster som valts. De grundar sig i att svaren inte besvarar frågans syfte vilket är: vilken 

effekttillämpningen har gett på adepterna genom den mentala färdighetsträningen.  

- Det mentala och fysiska är jätteviktigt att träna tillsammans. [Oscar]  

- Mycket bra på 70%. [Liam] 

- Det är svårt att ta till sig till en början, det tar ca 6-8 veckor att skapa nya vanor så 

tålamod. Sen brukar det sjunka in och ge resultat… [Lukas] 

- Bra på de som tar sig till det. [Lilly] 

- Olika. Oftast god. OM kunden vill själv. [Alexander] 

- Jag upplever att det är ett måste för att hjälpa sin kund så mkt som möjligt. [Saga]  

 

 

 

 

 


