
Styrket kompetanse for å bygge 
omdømmet til treningsbransjen 
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Agenda 

Kort om treningssenterbransjen i Norge  

Strukturelle utfordringer  

Treningsbransjen i media 

Treningssenterbransjens utfordringer  

Imageproblem el. kompetanseutfordring? 



Kort om treningssenterbransjen i Norge 



Utvikling i antall treningssentre  (2008-2015) 



Utvikling i omsetning og driftsmargin  



Treningssenteret | en arena for alle aldersgrupper 
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Kilde: Virke Trening Innsikt 2015 



 

Treningsbransjen som en viktig folkehelseaktør 



 

 

«Omdømme bygges 

millimeter for millimeter, 

og brytes ned kilometer  

for kilometer…»  

 



Strukturelle utfordringer 

 



Hva skal til for å få totalmarkedet til å vokse?  



Kjempe hardere om de eksisterende «30 prosentene» eller gjøre  

«kaka» større? 

30 prosent 

av markedet 

for fysisk 

aktivitet  

Utvide kundegruppen  
 Få flere til å trene på treningssenter 

 

 
Utvide markedet  
 Gå inn i et stadig voksende marked 

bestående av forebyggende helsetiltak 

og rehabilitering  

 Forutsetter at myndighetene anser 

treningsbransjen som en kompetent 

leverandør av disse tjenestene 

 

 



Bransjens videre vekst i Norge avhenger av: 

Virke og Virke Trenings arbeid med rammebetingelser   

• Arbeidslivet 

• Fjerne skatt på trening 

• Forenkling  og likebehandling 

 

• Konkurranse på like vilkår. Ulovlig statsstøtte 

 

• Helsevesenet/kommuner: 

• Holdning til private aktører – «privatallergi» 

Sentrenes/kjedenes egen evne til omstilling 

• Profil  

 

• Kompetansenivå 

 

• Oppgradering 

• Ny teknologi – og ta dette i bruk 

• Utvikling av nye konsepter 

 

 

 

 

12 



Treningsbransjen i media | Noen eksempler 



Profiler i bransjen?  



Profiler i bransjen?  
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«Hollywoodtreneren» Cornelis Elander 

http://elander.blogg.no/


Profiler i bransjen? 

• Treningssentrene utfordres fra 

enkeltaktører som bruker blogger/nettet 

som arena for å markedsføre seg selv og 

sin kompetanse. På blogger fungerer PT-

ene som redaktører for eget innhold, og det 

er få om noen muligheter for å kontrollere 

kvaliteten på tjenestene/rådene som 

leveres 

 

• Disse enkeltaktørene er ikke formelt en del 

av bransjefellesskapet, men er allikevel 

med på å prege omdømmet til 

treningsbransjen 
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Feil trening – alvorlig sykdom 



Kroppsfokus- spiseforstyrrelser  



Doping – «treningssenter» 

Nordlys 11.3.16 og oppslag på NRK Finnmark om «Treningssenter i Hammerfest» 



Utfordringsbildet  



Utfordringsbildet  

 

Utfordring 1 | Store variasjoner i 

det formelle kompetansenivået 
•Stor variasjon i det formelle utdanningsnivået i 

treningsbransjen gir variasjoner i kvaliteten på 

treningsveiledningen  
 



Faglig kompetanse under tvil 

 

Treningsbransjen gir 

dårlige råd  
- Vi krever tre års utdanning for at 

noen skal få snakke med barna våre 

på skolen eller i barnehagen, eller gi 

oss råd i helsevesenet. Da synes 

jeg det er merkelig at det skal holde 

med helgekurs for at PT-ene skal gi 

råd om trening. Råd vi til og med 

betaler for. Det henger ikke på 

greip, sier professor Jan Hoff ved 

NTNU. 

 
Kilde: Bergens Tidende 13. april 2015  

 



Hva vektlegges ved rekrutteringen av bransjens sentrale 

fagpersoner? 

Stillingsutlysning | Personlig trener (mindre treningssenterkjede) 

 

«Elsker du treningsbransjen og ønsker å aktivt hjelpe mennesker mot et 

bedre liv samt har utdannelse via AFPT, Active Education, NIH eller 

lignende? 

Vi søker entusiastiske personlige trenere med mye energi å gi til sine 

omgivelser.  

Du må være sympatisk, serviceinnstilt og ansvarsbevisst. Samtidig som du 

blir en del av et team på våre senter er du avhengig av å være selvstendig 

da alle våre trenere jobber som konsulenter og driver sitt eget firma. 

……. 

Høres dette spennende ut, gleder vi oss til å høre fra deg. 

Søknad og CV sendes til: XX» 
 

 



Hva vektlegges ved rekrutteringen av bransjens sentrale 

fagpersoner? 

Stillingsutlysning | Personlig trener (større treningssenterkjede) 

 

«Grunnet stor etterspørsel søker vi målrettede, utadvendte og fleksible person 

som er glad i mennesker og trening. For å være kvalifisert for stillingen må du 

være sertifiserte Personlig Trener og ha et ønske om å jobbe fulltid. 

Som Personlig Trener (PT) har du meget god innsikt i trening, har høy sosial 

kompetanse og vet at folk er forskjellige og derfor trenger individuell behandling. 

Som PT har du ansvar for salg og mersalg av PT timer, samt opprettelse av egen 

kundeportefølje. 

Du har: 

• En inkluderende personlighet 

• Lojal innstilling til medarbeidere og arbeidsplass 

• Erfaring fra instruksjon/motivasjon av andre mennesker 

• Treningsfaglig bakgrunn, inkludert PT-sertifisering 

• Forstått at personlig trening er en salgsjobb» 

 

 
 

 



Utfordringsbildet  

 

Utfordring 2 | Et mylder av 

utdanningsløp 
•Stor variasjon i det formelle utdanningsnivået i 

treningsbransjen gir variasjoner i kvaliteten på 

treningsveiledningen  
 



Utdanning selges på tilbud 
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Søkkrik på «badestudier» 



Utfordringsbildet  

 

Utfordring 3 | Vi anerkjennes ikke 

som eksperter på faget vårt  
 



Troverdighet 

 

 

”Seks av ti mener at fastlege 

og annet helsepersonell er 

svært pålitelige når det 

gjelder informasjon om 

fysisk aktivitet og helse, 

mens kun to av ti mener 

treningssentrene er 

troverdige» 
 

 
Rapport fra Helsedirektoratet 2009/10 

 



”Den pretentiösa köttmarknaden” 

 

 

 
Sveriges helseminister Gabriel Wickstrøm (S)  sin omtale av treningssenterbransjen    

under Almedalveckan 2015 



Utfordringsbildet  

 

Utfordring 4 | Treningsbransjen 

anerkjennes i betinget grad av 

myndighetene 
• Treningsbransjen anses ikke som et konkurransedyktig alternativ til de 

offentlige helse- og rehabiliteringstjenestene 

• Anerkjennes delvis som arena for fysisk aktivitet, men ikke som tilbyder 

av kompetanse 

 



Et imageproblem eller en kompetanseutfordring? 



«Feil personlig trener kan gi helseskader»  

Kilde: Aftenposten: 4. februar 2016 

•«Vi trenger personlige trenere som ser hele 

mennesket, og ikke bare en kunde som skal ned 

noen kilo eller modellere en kropp.» 
 

•Jorunn Sundgot-Borgen og Solfrid Bratland-Sanda – Aftenposten 4.2.16 



Veien videre for treningsbransjen i Norge  

 

 

”Den pretentiösa 

köttmarknaden” 
 

 

”Treningssentrene 

som kunnskaps-

bedrifter, med 

fagpersoner som 

veileder sine kunder 

basert på erfaring og 

treningsfaglig 

innsikt” 



To regulate or be regulated? I Sverige regulerer 



«Content marketing» | Content and marketing  

• Mer og bedre markedsføring kan ikke alene løse omdømmeutfordringen 

til bransjen 

 

• Dersom vi ønsker å forandre hvordan omverdenen ser på oss, må vi 

starte med oss selv  

 

• Som et ledd i dette har bransjen nedsatt et utvalg skal komme med  

anbefalinger om et minstekrav til kompetanse blant personlige trenere 

og hvordan et utdanningsløp best kan utformes 

 

• Initiativet er viktig for å sikre den langsiktige bærekraften til bransjen, og 

for at vi som bransje skal være i posisjon til å «gjøre kaka større» 


