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Vill du få en bra 
start på din  
yrkeskarriär som 
Personlig Tränare? 

Välj Nordens ledande och mest kompletta grundut-
bildning till Personlig Tränare som ger dig spetskom-
petens inom Lågkolhydratkost / LCHF / Paleo och 
Funktionell träning. Spetskompetensen tillsammans 
med ämnesbredden gör utbildningen unik i sitt slag, 
och förbereder dig maximalt inför framtidens utma-
ningar. Utbildningsmiljön är personlig med maximalt 
14 deltagare per klass. 

Upplägg
Utbildningen utgörs av ca 300 timmars lärarledda 
lektioner, vilket innebär en av marknadens längsta 
grundutbildningar. Till skillnad från många andra 
aktörer lägger vi stor vikt vid såväl gedigen teori 
som gedigen praktik. Exempelvis kommer du att få 
utföra 10 praktiktimmar under utbildningsperioden. 
Hur många timmar du bör lägga på egenstudier 
avgörs av dina förkunskaper, men räkna med 40 - 
60 timmar om du vill tillgodogöra dig innehållet på 
bästa sätt. Utbildningens innehåll motsvarar i mängd 
ungefär 14 akademiska poäng på högskola/universi-
tet (9 veckors heltidsstudier).

Internationell licens & kvalitetssäkring
Utbildning har ett mycket gott rykte med ett nöjd-
hetsindex på 96% och är godkänd av europeiska 

EHFA - European Health & Fitness Association. 
Denna organisation arbetar för att kvalitetssäkra 
utbildningar inom hälso- och fitnessindustrin. Du 
kommer därför inte bara att få en licens av oss efter 
genomförd utbildning, utan även en internationell 
licens som underlättar om du vill söka arbete i andra 
länder. 

Utbildningens sex kompetensområden
Djupet tillsammans med bredden 
karakteriserar alla mf:s 
utbildningar. Efter att du 
genomfört PT-utbildningen 
har du bred kompetens 
inom framför allt sex 
områden:

• Träning
Den funktionella träningen 
består av flera moment som 
vi går igenom grundligt. Du lär dig 
dessutom ett brett testbatteri som består av hållning, 
styrka, kondition, rörlighet, bålstabilitet och kropps-
sammansättning för att fullt ut anpassa träningsupp-
lägg och för att mäta framgång. Du lär dig coacha 
såväl nybörjare som mer vältränade personer.

”mf slår alla andra utbildningar med hästlängder 
med en modern syn på kost, träning, hälsa och livs-
stil som helhet!”   Andreas, Tierp

Utbildningen i 
sig tillsammans med 

fantastiskt kunniga lärare 
har överträffat alla mina för-
väntningar med råge. Hade 

aldrig valt en annan  
utbildning!”
Malin, Gävle
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• Kost & Näring 
Du lär dig att anpassa rätt lågkolhydratkost- / Pa-
leovariant till varje kund. Under lektionerna går vi 
igenom den moderna synen på fett, kolhydrater, 
kolesterol och ketoner. Vi avlivar flera myter. Du får 
goda kunskaper i människans evolution, både vad 
gäller mat, rörelse och psykosocial miljö.

• Livsstil
Du lär dig att leda din kund mot en hälsosammare 
livsstil som sträcker sig långt utanför de rena trä-
ningsvanorna. Du får en förståelse för hur sömn, 
stress, mat, näring, träning och personlig utveckling 
hänger ihop. Att leda en kund till livsstilsförändring 
är något av det svåraste du som personlig tränare 
kan göra. Under utbildningen går vi igenom de tekni-
ker och synsätt som finns för detta mål. 

• Manuella behandlingar
Du lär dig att ge en massagebehandling inom ramen 
för din roll som Personlig Tränare, men också att 
behandla elaka triggerpunkter som kan hämma din 
kunds träningsprestation. Dessa tekniker höjer vär-
det markant på dina kommande PT-tjänster. 

• Kommunikation
Du kommer att få utföra en analys av din beteen-
destil, som ökar medvetenheten om hur du agerar i 
olika situationer. Resultatet av denna analys tar du 
med dig för att förstå dina kunder, hur du anpassar 
kommunikationen till de olika kunderna och hur du 
enklare definierar din målgrupp. Du kommer att få 
arbeta med målbilder och mentala träningstekniker. 

• Affärsmässighet
Att kunna sälja sig själv och sina kompetenser 
är centralt som Personlig Tränare. Vi går igenom 
varumärkesfilosofi, försäljningstekniker och hur du 
marknadsför sig på bästa sätt. Vi presenterar mf 
Konceptet som är ett ramverk av verktyg och filoso-
fier för att möta framtidens efterfrågan på personlig 
träning. Många personliga tränare idag sliter hårt för 
en liten peng. Med mf Konceptet lär vi dig paketera 
dina tjänster på ett lönsamt sätt och du kan ta del av 
färdigpaketerade kurser, livsstilsprogram och arbets-
sätt första dagen du börjar arbeta. 

Träning Kost & Näring

Livsstil

Manuella behandlingar
• Massage och behandlingstekniker
• Massage för PT
• Triggerpunktsbehandling

Kommunikation
• Mental träning
• Målbilder
• Beteendestilar
• Kommunikationssätt
• PUSSEL-analys DISC

Affärsmässighet
• Försäljning
• Marknadsföring
• mf Konceptet
• Sälja med olika
  beteendestilar
• Kundvård
• Service
• Prissättning

Energi, Näring & Kosttillskott •
 Lågkolhydratkost / LCHF / Paleo •
 Ketos  & Omega-3/Omega-6 •

 Mat för bästa kroppssammansättning •
Mat för hälsa • 

Mat för prestation •

• Hållning
• Bålstabilitet
• Funktionell styrketräning
• Konditionsträning (uthållighet / intervaller)
• Dynamisk rörlighetsträning
• Isolerad muskelträning

Livsstilsförändringar •
Screening  •

Sömn •
Stress •

Beteende •
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”Med kompetenta lärare, trevliga kurslokaler och en 
helhetssyn på hälsa är jag övertygad om att jag har 
hittat den bästa PT-utbildningen!” Jimmy, Solna
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Förkunskaper
Gymnasiekompetens, erfarenhet av styrketräning samt ha läst boken ”Optimal Hälsa,  
Viktminskning & Fitness” version 3.0 eller nyare. 

Tillgodoräknande
Om du är utbildad manuell terapeut med dokumenterade förkunskaper inom anatomi och 
fysiologi, kan du tillgodoräkna dig del av den teoretiska basutbildningen samt erhålla pris-
reduktion med 3 000 kr.

Vad ingår i kursavgiften?
•	 Utbildningen till mf Lic. Personlig Tränare inklusive samtliga block
•	 mf Licensiering
•	 Internationell certifiering
•	 Möjlighet att ansluta sig till mf Online med PT- och Företagsverktyg
•	 12-månaders medlemskap på matdagboken.se
•	 1-månads licens på Exor Live
•	 Träningskort på mf Träningscenter under utbildningsperioden alla dagar mellan 06 - 22

Vad gör du efter utbildningen?
Utbildningen är direkt yrkesförberedande och du är efter utbildningen förberedd för att arbeta 
som personlig tränare på större gymkedjor, mindre gym, företag eller i egen regi. Vi kan där-
efter erbjuda fortbildning i olika riktningar. Går du utbildningen för din egen hälsas skull tar 
du med dig kunskaperna, synsättet och erfarenheten och ser fram emot ett friskare liv!

Läs mer på www.mfgruppen.se om 
mf Lärarteam, kursavgift, datum, tider 
och anmälningsförfarande.


