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Forord      

Fitness Coaching motivation og metodik er skrevet til 

personlige trænere, fitnessinstruktører, fysioterapeuter  

og andre der arbejder med små grupper, hold eller  

en-til-en instruktion og vejledning.
 

Bogen handler om Fitness Coaching, der er coaching 

med metodikker til mere motiverende instruktion. 

Fokus er på motiver, motivation og motionsadfærd samt 

metoder til forbedring af træningsoplevelsen baseret på 

komplet og kompetent kommunikation samt træning  

med en anerkendende tilgang. 

Fitness Coaching er baseret på evidens inden for såvel  

kommunikation, coaching og specifik træningslære samt 

omfattende empiri; bogen er skrevet på baggrund af  

30 års erfaringer med fitness praksis. 

En særlig tak til ass. prof. Thomas Gjelstrup Bredahl, 

Ph.d., TD sportspsykologisk konsulent Carsten Hvid 

Larsen og lektor Christian Louring Engell, der inspirerede 

og motiverede og satte mig på sporet af motivations-, 

kommunikations- og coachingteorier, der kan gøre 

en forskel inden for fitnesstræning – og til træner 

Pia Nielsen Holst for værdifulde input til bogen.

Marina Aagaard, MFT, ekstern lektor i idræt
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I de senere år er fitness og sundhed for alvor kommet på 

dagsordenen i Danmark. Alligevel er mere end en tredje-

del af befolkningen inaktive. 

Mange danskere påbegynder fitness i januar, men næsten 

tre fjerdedele stopper inden for det første halve år. 

Samtidig er inaktivitet – og overvægt – årsag til en række 

alvorlige folkesygdomme, fx diabetes, sukkersyge, type 2;

et voksende problem, der fremover bliver en omfattende  

og kostbar opgave for sundhedsvæsenet. 

 

Det er derfor af afgørende betydning at 
 

1) motivere en større del af danskerne til at bevæge sig, 

2) motivere de, der starter med motion, til at holde ved, 

3) motivere og træne de aktive bedre. 

Fitness Coaching er en oplagt, opdateret metode til 

instruktion og træning; fitness instruktion version 2.0.

Formålet er bedre kommunikation før, under og efter 

træningen i hver eneste træningsseance og især det 

første enkeltstående møde med en ny fitnessudøver. 

Hovedmålet er øget motivation, der kan føre til: 

1. Flere fitnesskunder der tilmelder sig 

2. Flere tilfredse fitnesskunder

3. Flere vedholdende fitnesskunder 

Kapitel 1 | Indledning
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Bogen benytter undervejs blandt andre disse begreber: 

 

Fitness  

Ordet kommer af engelsk fit, i biologisk betydning at

være egnet eller overlevelsesdygtig.  

Internationalt refererer fitness enten til sundhed, almen 

fysisk formåen, være i form eller træne fitness. 

Personlig træning 

Begrebet personlig træning kommer af det amerikanske 

personal training og forbindes med en-til-en fitness, fx  

styrke- og konditionstræning.  

Personlig træning kan dog omfatte alle former for fitness 

for små hold, 3-5 personer, par eller enkeltpersoner.

Træner 

Anvendes her i bogen om den træningsansvarlige; det 

kan være enten en instruktør, træner eller fysioterapeut.

Kunde (eller klient) 

Udtrykket er et alment brugt ord for fitnesskøberen og 

visse fitnesstrænende foretrækker at blive opfattet som 

kunde frem for medlem, der indikerer et forpligtende 

forhold. Selv i kommercielle fitnesscentre opfattes 

kunderne dog som medlemmer, fordi der ofte består  

et langvarigt forhold mellem de ansatte og kunderne.

I coaching taler man om en fokusperson – der kan være 

en klient – og i hotel- og turistbranchen om en gæst.
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Bogen omhandler Fitness Coaching, der er udviklet til 

personlige trænere, instruktører, fysioterapeuter og andre,

der arbejder med en-til-en instruktion og små hold. 

Principperne kan også i et vist omfang anvendes af 

holdinstruktører og idrætsundervisere og -studerende.

Bogen består af 10 kapitler, denne indledning samt 

ni kapitler, der omhandler nøgleområderne inden for 

Fitness Coaching. 

 

Kapitel 2 til 4 fortæller om grundlæggende teori og 

praksis illustreret med fitness eksempler.

Kapitel 5 beskriver Fitness Coaching og Fitness Coachen.

Kapitel 6 til 10 supplerer med specifik teori og metodik 

relateret til samtaler og træning, der understøtter Fitness 

Coaching og forbedrer fitness oplevelsen.

Formålet er at inspirere og motivere til planlægning 

og formidling af sund fitness, der forbedrer motivation 

og vedholdenhed og dermed træningsoplevelsen og 

træningsresultaterne.

God fornøjelse med 
Fitness Coaching
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Udfordringen ved træning af nye fitnesskunder, hvoraf 

en del kommer fra fysisk inaktivitet, er den manglende 

motivation til motion, og i tilfælde af at de går i gang 

med motion; en lav grad af motivation, der i mange 

tilfælde daler til amotivation og hurtigt frafald.  

Dette nøglekapitel omhandler motivation og hvordan 

man som træner konkret kan øge kundens motivation.

Forsøg inden for motion (Biddle, Mutrie, 2007) har vist, 

at 50 % stopper med at motionere efter seks måneder. 

Inden for fitness anslår Dansk Fitness og Helse Organi-

sation, at frafaldet er på omkring 70-75 % i løbet af de 

første måneder (Aagaard, 2009). 

 

Det store frafald giver anledning til tre spørgsmål: 

Hvad er årsagen til det store frafald blandt begyndere? 

En del af forklaringen: Programmer og instruktion tager  

for sjældent højde for kundernes reelle behov.

Hvad kan motivere begyndere, der har taget første skridt? 

Et svar: Kortere, mere overskuelig, motiverende træning.

Hvad kan motivere de aktive (> 6 mdr.) til at holde ved?

Et bud: Variation i træningen, testning og bedre resultater.

Kapitel 2 | Motivation
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Trænere kan forbedre både nye og bestående kunders 

motivation og vedholdenhed ved at:

•	 Yde service og træning af god kvalitet  

Sørg for at fitnessoplevelsen opfylder visse kvalitets-

krav og at oplevelsen overgår det forventede. 
 

Giv kunderne det, de ønsker, så bliver de glade. 

Får kunderne ikke det, de ønsker, bliver de skuffede. 
 

Lov ikke mere end der kan holdes. Hellere moderate 

anprisninger og bedre ydelser end det omvendte. 

“Underpromise and overdeliver”. 

•	 Forbedre oplevelsen af tilhør via opmærksom 

handling og dialog; bedre træner-kunde relation. 
 

En mere social og nærværende her-og-nu fitness 

oplevelse, en bedre proces, øger motivationen.  

•	 Sørge for resultater; sørg for at kunden når sit mål,  

får de ønskede resultater og udvikler sig; får succes. 

Bemærk, at motiverede trænende ofte er entusiastiske 

ambassadører for fitness og motiverer familie og venner 

til at starte; rekrutterer direkte eller indirekte nye aktive.

I de følgende afsnit er der en kort opsummering af de 

væsentligste områder, man som træner bør vide noget 

om, når man ønsker at motivere sig selv og andre.
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Vaneændring

I forbindelse med adfærdsændring eller vaneændring, 

som fx fra at være fysisk inaktiv til at være fysisk aktiv,  

befinder man sig jævnfør den Trans-Teoretiske Model  

for Fysisk Aktivitet (Marcus, 1992) på de såkaldte  

forandringsstadier med hver sin tilhørende strategi.

Den Transteoretiske model, kaldet TTM-modellen, blev  

oprindeligt udviklet af James Prochaska og DiClemente  

i forbindelse med rygestop, men modellen benyttes også 

ved vægttab, motion og forebyggelse af depression. 

Transteoretisk henviser til, at modellen gør brug af flere 

forskellige psykoterapeutiske teorier. 

TTM-Modellen er baseret på fire grundlæggende temaer: 

•	 Forandringsstadier

•	 Forandringsprocesser

•	 Beslutningsbalance

•	 Self-efficacy (mestringsforventning)

Modellen kan bruges til at vurdere, hvor parat en person 

er til vaneændring – på hvilket stadie – og ud fra det kan 

træneren hjælpe personen igennem processerne med 

strategier tilpasset det aktuelle stadie.
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TTM-modellen har fem forandringsstadier samt frafald:

Før-overvejelse  Inaktiv, ingen intention om ændring.

Overvejelse  Overvejer ændring inden for 6 mdr.

Forberedelse  Forbereder aktivitet; fx prøvetime

Aktiv    Aktiv, ny kunde, < 6 mdr. fitness

Vedligehold  Aktiv, fast kunde, > 6 mdr. fitness

Frafald  Tilbagefald. Kan ske på alle stadier.

Figur 2.1: Fitness vaneændring. Ud fra den Trans-Teoretiske Model (Pro-
schaska, DiClemente, 1983) og den senere fortolkning relateret til fysisk 
aktivitet (Marcus, 1992). Sammenfattet og omtegnet, Aagaard, 2013.
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Frafald er naturligt

Det sidste, frafald, nævnes her først, fordi det er en klar 

fordel for både trænere og trænende at vide på forhånd:

På hvert stadie kan der af flere årsager forekomme 

frafald; det er menneskeligt og naturligt.

Et væsentligt faktum i den sammenhæng er, at selvom 

kunden er faldet fra, endda flere gange, kan den tidligere 

erfaring, også selvom den har været kort, være med til at 

sikre, at kunden næste gang holder bedre og længere ved.

Træneren kan fortælle, at: 
 

Frafald er langt fra fiasko. Det er en erfaring, der tæller  

og gør det nemmere at holde ved næste gang.

En vaneændring ad gangen og praktiske strategier som fx 

“tænd ikke PC før efter træning” gør vaneændring lettere.  

Hvert stadie sin strategi

På hvert af de fem stadier er der tiltag, der har vist sig  

at være særligt hensigtsmæssige (tabel 2.1 næste side). 

Det vil sige, at trænere skal være bevidste om, at: 

Der skal specifikke strategier til at promovere fitness 

overfor nye kunder, begyndere, og andre specifikke 

strategier til de, der allerede er aktive og vedholdende.
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TTM OG PROMOVERING AF FYSISK AKTIVITET       (Biddle, SJH, Mutrie, N, Psychology of Physical Activity, 2001) 

Stadie Stage Karakteristik Behov Initiativer Forvaltninger

Før-overvejelse 
Precontemplation

Lille eller ingen klarhed over  
konsekvenserne af inaktivitet

Viden om problem
Mulighed for at gøre 
problemet relevant for/
målrettet enkeltperson

Nationale medier
Lokale medier
Brochurer 
Posters

Nationale og lokale
sundhedsagenturer 
Promovering af 
fysisk aktivitet

Overvejelse 
Contemplation

Balancerer potentielle fordele ved  
fysisk aktivitet med barriererne: 
økonomi, tid, m.m.

Mulighed for diskussion 
Viden om faciliteter  
og muligheder  
Opfordring til handling

Events
Gå-hjem møder
Rådgivning
Hotline om sundhed

Lokalt agentur
Sundhedsforvaltning
Lokal sundheds-
uddannelse

Forberedelse 
Preparation

Forbereder sig til handling 
Forøger/forsøger fysisk aktivitet
Aktiv på sporadisk basis

Mulighed for deltagelse
Feedback på fremgang

Diskussion med 
eksperter 
Konsultation

Lokal forvaltning
Lokal sundheds-
uddannelse
Arbejdspladsen

Aktivitet 
Action

For nylig blevet aktiv 
på sporadisk basis

Feedback på fremgang
Information om 
forskellige muligheder 
og events

Lokal forvaltning
Frivillige
Arbejdspladsen

Vedholdenhed
Maintenance

Har været stabilt aktiv  
de sidste seks måneder.

Støtte til fortsat 
aktivitet

Klubber 
Supportgrupper, 
med-deltagere

Lokal forvaltning
Frivillige
Arbejdspladsen
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Som træner er det nyttigt at vide, hvordan man kan 

fremme vaneændringer; hvordan man konkret aktiverer, 

motiverer, potentielle fitnesskunder, dvs. flytter dem fra 

forberedelse til aktiv og vedligehold stadiet.

Vaneændring, forandring, påvirkes af:

•	 Forandringsprocessen 

Forandringsprocessen, det aktuelle stadie, påvirkes af: 
  

A  Affektive, følelsesmæssige, strategier Følelser 

B  Behaviour; adfærdsmæssige forhold Adfærd  

C  Cognition; det kognitive, opfattelsen Viden 

•	 Beslutningsbalancen – vores konstante afvejning af 

for og imod, fordele kontra ulemper eller barrierer. 

•	 Self-efficacy, mestringsforventning, oplevelsen   

af egne evner og vurderingen af, hvad vi kan gøre 

med disse evner (Albert Bandura, can. psykolog).  

Altså ikke hvor godt man lykkes, men forventningen  

til at lykkes i den givne og andre situationer. 

Træneren skal møde kunden der, hvor kunden er ved at:

•	 Sørge for initiativer til det aktuelle forandringsstadie 

•	 Give mange gode grunde, ‘for’, til at opveje ‘imod’. 

•	 Øge kundens self-efficacy via succesoplevelser.
 

Små skridt, en vane ad gangen, øger chancen for succes.
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Problem: Kunden reagerer ofte med modstand mod for-

andring ud fra normative overbevisninger, fx modstand i 

familien, samt negativ forventning til egne evner til at æn-

dre vaner og nå resultater. Opfattelsen af ringe kontrol, 

begrænsede chancer for at ændre situationen, resulterer  

i mindre sandsynlighed for at ændre adfærd (Ajzen, 1985).

Løsning: Træneren bør på alle måder – uden pres – med-

virke til at kunden oplever succes og får følelsen af selv  

at være med til at styre forløbet og påvirke egen situation.

Problem: Vanerne styres af tankerne, så kunden er nødt  

til at ændre grundlæggende tanker og holdninger for at 

få nye vaner baseret på indre motivation.

Løsning: Træneren kan ikke flytte kunden, det kan kun 

kunden selv. Brug derfor coaching, hvor træneren ikke er 

ekspert, men snarere en konsulent, der sætter kunden  

i gang med at udtænke egne løsninger og metoder.

Problem: I visse tilfælde skal kundens modstand mod 

forandring, vaneændring, identificeres med henblik på en 

adfærdsændring; det er en vanskelig opgave, eftersom 

ens identitet er bundet op på adfærden og vanerne. 

Løsning: Træneren kan komme langt alene med samtale 

og relevante spørgsmål, der hjælper kunden på vej.  

Det kan dog være nødvendigt at henvise til en psykolog 

og kognitiv terapi, der hjælper kunden med at lokalisere 

og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.
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Motivationsfaktorer og barrierer

I forbindelse med fysisk aktivitet, fx løb, styrketræning og 

aerobic, der alle er på top 5 over danskeres sport- og 

motionsvaner (Laub, 2011), er der nogle typiske barrierer. 

Viden om disse, og motiver, gør det lettere at være klar 

med tiltag, der imødegår tvivl og fremmer motivation.

Voksnes barrierer for fysisk aktivitet (Laub, 2011) 

 1.  Bruger tiden på arbejde/for lidt fritid 

 2.  Bruger tiden på familien 

 3.  Bruger tiden på andre fritidsinteresser  

 4.  Er i dårlig form [især teenagepiger og yngre voksne] 

 5.  Holder pause – regner med at starte igen 

 6.  Har dårligt helbred [og blufærdighed hos kvinder] 

 7.  Gider ikke (9. Sport/motion interesserer mig ikke) 

 8.  Mangler nogen at følges med 

10. Er for gammel 

11. Har ikke råd/for dyrt [i forening]  

Motiver,  motivation, for fysisk aktivitet (Rambøll, 2003)

 1.  Bevare eller forbedre helbred

 2.  Være i form

 3.  Få overskud til resten af dagen (4. Koble af, fx løb)

 5.  Det sociale samvær (8. At komme hjemmefra)

 6.  Bevare eller reducere vægt

 7. Få en oplevelse af at gennemføre noget

 9. Nyde konkurrence-momentet
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Fitness Barrier og Beslutningsbalance

Kunde Imod-argumenter Træner For-argumenter

For lidt tid 

Ingen passende tidspunkter

Familien tager min tid

Lav hurtig tidseffektiv træning, 
fx ½ t quickhold, HIT, interval 
træning, 15 min. mikrotræning.  
Træn ‘når du vil’ på døgn/uge.

For dyrt

For langt væk fra hjem

Mangler sportstøj eller udstyr

Dyrk hjemmefitness, udendørs 
fitness, discount fitness. 
Spørg “Er det reelt for dyrt”? 
Alkohol, slik, røg? Prioritering? 

Mangler nogen at træne med

For lidt opbakning 

Tvivler på at kunne holde ved

Involver familien, lav noget 
alle kan lide, lav familiefitness, 
konkurrencer eller sjove tests.
Træn med venner. Gå på hold.

For kedeligt, gider ikke

Bruger tiden på andre  

interesser, venner og familie

Lav sjovere øvelser, giv 
fitness et element af leg eller 
spil. Træn til noget. (Selv)test.
Involver familie og venner.

For dårlig form 

For fed, for dårligt helbred

For gammel, mangler energi

Dokumenter og demonstrer, 
at sikker træning (dit program) 
styrker kroppen og forbedrer 
helbred og velvære. Er nemt. 

Får for lidt ud af træning 

med en træner (kan selv)

For farligt (fx skade, sygdom) 

Læg et (mere) tidseffektivt 
program med bedre og sikrere 
øvelser. Giv aha-oplevelser. Giv 
viden. Dokumenter resultater.

Er ikke træningsinteresseret

Dårlige erfaringer med træning 

Dårlig erfaring med en træner

Forklar, at der er forskel på 
træning og trænere; kemien 
og forventninger skal stemme 
overens. Aftal et prøveforløb.

 

Tabel 2.2: Fitness Barrierer og Beslutningsbalance. Aagaard, 2013.




