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SAMMANFATTNING 

Allt fler människor i vårt samhälle lider av ohälsa, detta av diverse bakomliggande 

orsaker. Övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, typ 2-

diabetes samt cancer är några av de sjukdomar som kan kopplas till denna 

problematik. Kostnaderna för sjukvården i samhället visar en successiv ökning som 

inte tycks avta. Att arbeta mer hälsofrämjande inom sjukvården skulle kunna reducera 

vissa av dessa kostnader. Detta skulle kunna ske genom att erbjuda tjänsten 

hälsocoaching. Hälsocoaching är en ny roll som uppstått inom sjukvården, på 

friskvårdsanläggningar och privata praktiker de senaste åren. Hälsocoachen arbetar 

för att hjälpa personer att uppnå sina hälsomål genom olika typer av 

livsstilsförändringar. Det finns idag flera utbildningar med växlande innehåll som 

utbildar hälsocoacher. Definitionen av begreppet hälsocoaching är dock vag och 

måste utvecklas vidare för att kunna användas i större utsträckning.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka tankar och åsikter som finns kring 

individuell hälsocoaching genom att ta reda på vad begreppet innebär och förknippas 

med, vilka önskningar som finns på hälsocoachen och dennes arbete samt vad det 

finns för behov och intresse för att besöka en hälsocoach. Metoden som använts är 

kvalitativa intervjuer och resultatet har tagits fram med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Olika personer med olika bakgrund har valts ut att deltaga i studien, 

detta för att få en så bred bild som möjligt inom området. 

 

Utifrån analysen av intervjumaterialet växte tre huvudkategorier fram: 

”föreställningar om en hälsocoach uppgifter”, ”förväntningar på hälsocoachen” och 

”intresse för hälsocoaching”. Utifrån dessa kategorier framkom temat; 

”uppfattningar om hälsocoaching”. Att bidra till välmående anses vara en av 

hälsocoachens huvuduppgifter. Detta kan uppnås genom att hälsocoachen i praktiken 

tillämpar sina färdigheter inom olika hälsoområden och använder sig av vissa givna 

tillvägagångssätt. Att hälsocoachen har en bred kunskapsbas samt att denne är 

motiverande och lyhörd tycks vara viktiga delar av dennes arbete. Resultatet från 

denna studie visar dessutom att det finns ett etablerat intresse för hälsocoaching och 

att attityden till tjänsten överlag är positiv. Detta samtidigt som begreppet ses som 
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aningen diffust och svårdefinierat, vilket kan skapa en viss osäkerhet för 

konsumenterna. Mer forskning inom ämnet är därför nödvändig för att konsekvent 

kunna definiera innebörden av hälsocoachingbegreppet. 

 

Nyckelord: Hälsa, Hälsocoaching, Hälsofrämjande arbete, Folkhälsoarbete. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Det är många människor som lider av ohälsa i Sverige och runt om i världen. 

Folkhälsorapporter visar på att exempelvis fetma blivit allt vanligare bland 

svenskarna. Då det finns ett starkt samband mellan övervikt och flera cancerformer, 

har inte helt oväntat även cancer ökat som dödsorsak i Sverige. Uppskattningsvis 

väntas ungefär var tredje person att någon gång få en cancerdiagnos under sin livstid. 

Detta medan hjärt- och kärlsjukdom är den allra vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Denna typ av problematik har vidare ett samband med fysisk inaktivitet. Att andelen 

vuxna som har en stillasittande fritid är oförändrat hög jämfört med föregående år 

skulle kunna vara en riskfaktor kopplat till detta. Andra risker som har samband med 

ohälsa och övervikt är högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt typ 2- diabetes 

(Folkhälsoinstitutet & Socialstyrelsen, 2012; Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

 

Att leva ohälsosamt kan således leda till ett kortare och sjukare liv. Det innebär 

dessutom att samhällets kostnader för sjukvården ökar. Sjukdom och ohälsa bidrar till 

stora kostnader för samhället varje år. Ett exempel på detta är att sjukdom på grund av 

fysisk inaktivitet har uppskattats till en kostnad på 6 miljarder kronor per år för 

Sveriges ekonomi. Den verkliga siffran misstänks vara ännu högre, då sambandet 

mellan fysisk inaktivitet och hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa 

inte är med i denna uträkning. Det finns många vinster med att arbeta hälsofrämjande, 

i synnerhet ur ett folkhälsoperspektiv. Det krävs dock politiska resurser och åtgärder 

för att ta tag i detta, och det är något som kommer att påverka alla nivåer av samhället 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Om svenskarna skulle följa de allmänna rekommendationerna om minst en 

halvtimmes motion per dag så skulle den allmänna folkhälsan förbättras i en oerhörd 

utsträckning, samtidigt som sjukvårdskostnaderna skulle minska dramatiskt. Men hur 

skulle denna åtgärd kunna genomföras i praktiken? Hur skall man få människor att 

förstå vikten i att engagera sig mer i sin egen hälsa? Från vilken instans i samhället 

skall man utgå? Sjukvården kan vara en god plats för att arbeta med åtgärder som 

dessa. Detta eftersom det finns ett inarbetat förtroende och människor besöker 
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frekvent denna instans årligen. Här nås dessutom de största riskgrupperna. Men hur 

dessa åtgärder skall kunna sättas i verk finns det ännu inget tydligt svar på (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Hälsa 

Det finns en rad olika teorier och kartläggningar om hur begreppet hälsa kan 

definieras. Hälsobegreppet kan därför i sig ses en aning förvirrande eftersom det är så 

tvetydigt. Man skulle därför kunna säga att hälsobegreppet är vagt och att det inte 

existerar någon riktigt sann beskrivning av det (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Hälsa kan dels definieras som ett tillstånd. I detta fall kan man se på hälsa som 

frånvaro av sjukdom eller som en motpol till sjukdom på ett kontinuerligt kroppsligt 

och psykologiskt förlopp (Alexandersson & Medin, 2000). Till denna teori kan man 

kategorisera Världshälsoorganisationen, WHO:s omdiskuterade definition av hälsa 

(1948) som lyder: 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.” (Official Records of the 

World Health Organization, 1948, nr. 2; sid. 100) 

 

Enligt Antonowsky (1991), professor i medicinsk sociologi, så uppkommer hälsa då 

individen känner en känsla av sammanhang. Detta kan även benämnas som KASAM. 

Andra teorier (Medin & Alexandersson, 2000) menar att hälsa bör ses som en resurs 

som kan möjliggöra att vi når de mål som vi har i livet eller som en upplevelse som är 

synonym med välbefinnande eller mening med livet. Begreppet kan även ses som att 

hälsa och sjukdom tillhör olika dimensioner, där hälsa inte behöver utesluta sjukdom 

eller tvärt om. Hälsa kan vidare ses som en process som ständigt är föränderlig. Inom 

denna definition kan man åter lyfta frågan kring att en människa som är mycket sjuk 

samtidigt själv kan uppleva sig ha en god hälsa. I detta sammanhang kan begreppet 

livskvalitet nämnas. WHO (1995) definierar livskvalitet som: 
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“En individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har 

och lever efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och 

normer.” (WHO, 1995, sid. 1403) 

 

Denna figur gestaltar ovan beskriven teori där hälsa, sjukdom och livskvalitet anses 

tillhöra tre olika dimensioner: 

 

  Hälsa  

 

 

 

      Livskvalitet  

 

 

 

Sjukdom 

 

Figur 1. Hälsobegreppet som en av tre olika dimensioner (Medin & Alexandersson, 

2000). 

 

I den allmänna litteraturen om hälsa och folkhälsa, liksom i olika målbeskrivningar 

och andra policydokument, används ofta diverse definitioner av hälsa på ett 

förvirrande sätt. Termer som hälsa, välbefinnande och livskvalitet används utan att det 

förtydligas vad som egentligen avses (Medin & Alexandersson, 2000). Detta är något 

som kan skapa problem på olika nivåer i samhället och det är därför viktigt att alltid 

definiera vad som avses (Pellmer & Wrammer, 2007).  
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Faktorer som påverkar vår hälsa  

Det finns en mängd faktorer som påverkar individers hälsa. Våra levnadsförhållanden 

och livsstil är exempel på detta. Faktorer som bidrar till en människas aktuella 

hälsotillstånd brukar benämnas som hälsans bestämningsfaktorer (Pellmer & 

Wrammer, 2007). Dessa hälsodeterminanter påverkar vår hälsa i positiv och negativ 

riktning i samspel med varandra (Haglund & Svanström, 1992). Nedan presenteras en 

figur som beskriver de olika bestämningsfaktorerna: 

 

 

Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

 

Vi har alltså alla olika förutsättningar för god hälsa här i livet. Både sociala, 

ekonomiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsan. Vissa faktorer är således 

strukturella och har med det samhälle vi lever i att göra. Exempel på detta är 

arbetsmiljö, arbetslöshet, trafikförhållanden, utbildning, jordbruk och livsmedel, fritid 

och kultur, social försörjning, socialtjänst och hälso- och sjukvård (Haglund & 

Svanström, 1992). Några förutsättningar som vi inte kan påverka själva är ålder, kön 

och arv. Flera av bestämningsfaktorerna kan dock påverkas genom egna beslut i vår 

livsstil. Exempel på detta är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor 

samt fysisk inaktivitet. Detta är även typfall på riskfaktorer som idag är aktuella i 
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vårat samhälle (Pellmer & Wrammer, 2007).  

 

Sverige har en nationell folkhälsopolitik som baseras på elva målområden, vilka anger 

de mest centrala bestämningsfaktorerna på hälsan. Med dessa mål vill man arbeta för 

att förbättra de faktorer som har störst påverkan på den svenska folkhälsan. Dessa 11 

målområden, sammanställda av Statens Folkhälsoinstitut (2010) lyder: 

• Delaktighet och inflytande i samhället 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Hälsa i arbetslivet 
• Miljöer och produkter 
• Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
• Skydd mot smittspridning 
• Sexualitet och reproduktiv hälsa 
• Fysisk aktivitet 
• Matvanor och livsmedel 
• Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

 

De senare målen skulle kunna kopplas till individens livsstil och kan därför knytas 

tydligare till hälsofrämjande tjänster så som individuell hälsocoaching. Det 

övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik är vidare enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2010) ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen”.  

 
Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete är en del av det allmänna folkhälsoarbetet, och handlar om att 

uppnå förbättrad hälsa och att förebygga sjukdom. Inom detta område vill man 

minska hälsoklyftorna på individnivå, i befolkningsgrupper och i samhället genom 

olika hälsofrämjande insatser. Folkhälsovetenskap är det kunskapsområde där det 

praktiska folkhälsoarbetet är baserat (Pellmer & Wrammer, 2007). WHO (2006) 

definierar hälsofrämjande arbete som: 

 

”Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa 

och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 
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socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina 

strävanden och bli medveten om dem, tillfredsställa sina behov och/eller 

bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet och inte 

som målet i tillvaron.” (Haglund & Svanström, 1995, sid. 22) 

 

Coaching 

Begreppet coaching skulle enligt Berg (2007) kunna beskrivas som ”Att uppmuntra 

och stödja en person till att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära, samt att utveckla 

sina positiva känslor för att nå viktiga mål”. 

 

Coaching är en handlingsinriktad metod för personlig utveckling. Metoden handlar 

mycket om att man med hjälp av coachens stöd skall kunna leda sig själv genom att 

förstå sina tankar, känslor och vara medveten om och ta ansvar för sitt beteende. En 

av grundtankarna inom coaching är att alla människor har stora tillgångar i form av 

resurser som går att ta till vara på, det handlar bara om att identifiera dessa och 

utveckla dem till att kunna använda dem i sin fulla potential. Inom coaching är målet 

att individen skall få ett rikare liv och nå resultat. Coachens jobb är att ifrågasätta och 

ge stöd i en konstruktiv lärprocess. Goda erfarenheter av att klara av något leder till 

vidare utveckling. Coachen har en hjälparroll i denna process och kan ses som en 

vägledare som ställer frågor och ger alternativa förslag och feedback. En viktig del av 

coachingen är att se till att det är den coachade individen som har ansvaret för sig 

själv, sina handlingar och tankar. Individen bestämmer själv över sina prioriteringar 

och har själv ansvaret för att lyckas med sina åtaganden. Den närmaste översättningen 

till begreppet coach är hjälpare, samtalspartner, vägledare, lyssnare eller inspiratör 

(Berg, 2007). 

 

Coaching handlar om att utveckla förtroende, öppenhet och trygghet och att skapa en 

relation. Coachen bör uppträda empatiskt och ödmjukt för att dynamiken mellan 

klient och coach skall bli så god som möjligt. Det är viktigt att som coach ställa 

relevanta frågor och lyssna aktivt. Även den kommunikation som inte uttrycks i ord 

bör beaktas, det vill säga kroppsspråk, tonläge och uttryck. En coach kan antyda 
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alternativa tillvägagångssätt och lösningar på ett problem, men bör undvika att ge 

direkta råd. Coaching syftar till att individen själv skall hitta sina lösningar (Berg, 

2007). 

 

Motiverande Samtal 

Motiverande samtal eller MI, av motivational interviewing som är dess internationella 

benämning, är en samtalsteknik som framkallar en persons egna motivation att göra 

förändringar i beteenden som rör hälsan. MI och klassisk coaching har både likheter 

och olikheter. Tekniken kan med fördel användas vid exempelvis rökavvänjning, 

viktnedgång, förändring av kostvanor, motionsvanor eller alkoholmissbruk (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Metoden har rötter från humanistisk psykologi, social 

inlärningspsykologi och motivationspsykologi. (Holm & Ivarsson, 2012). 

 

Precis som inom coaching så är ett av målen med MI att individen själv skall bli 

engagerad i lösningen till det aktuella åtagandet. Det är alltid individen själv, som 

skall coachas, som står i fokus och inte samtalsutövaren. För samtalsutövaren är det 

mycket viktigt att inge förtroende, att vara värderingsfri och visa stor respekt för 

individens självbestämmande. Det gäller att hitta den lösning som är den allra bästa 

för individen. Att som samtalsutövare vara öppensinnad och acceptera klienten som 

den är, är mycket viktigt för att ge denne det utrymme som krävs (Holm & Ivarsson, 

2012; Rollnick, Miller & Butler, 2009). 

 

Motivation & Målsättning  

För att genomföra en aktivitet eller för att skapa ett beteende krävs motivation. För att 

motivation skall vara möjlig krävs ett mål för beteendet. Mål kan vara baserade på 

resultat, prestation eller en process. När man talar om målsättning är det vidare viktigt 

att tänka på att målen med fördel skall vara specifika, mätbara, anpassade till 

situationen, realistiska och tidsspecifika. Att skapa mål efter denna modell benämns 

”SMART”. Det är fördelaktigt att blanda både kortsiktiga, medellånga och långsiktiga 

mål i en och samma målbild (Hassmén & Hassmén, 2010). 
 

Motivationsbegreppet kan delas in i yttre motivation samt inre motivation. Yttre 

motivation kan baseras på belöningar som pengar eller andra utomstående 

påtryckningar medan inre motivation är motivation som baseras mer på individens 
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inre värderingar och denne är då inte intresserad av materiell belöning eller liknande 

(Cox, 2002). Då en individ skall genomgå en livsstilsförändring har det visat sig 

fördelaktigt att denne drivs av inre motivation. Den så kallade transteoretiska 

modellen (Faskunger, 2002) visar på de förändringsstadier en person kan genomgå i 

en sådan process. Det inte är lätt att genomgå en livsstilsförändring. Individen bör 

vara beredd på att det kan ta tid och att återfall ses som en naturlig del av processen 

och inte som ett misslyckande. 

 

Hälsocoaching 

Det har gjorts studier (Kreitzer, Sierpina & Lawson, 2008) kring hur begreppet 

hälsocoaching bör definieras. Eftersom det finns flera utbildningar som examinerar 

hälsocoacher, är det av stor vikt att specifikt definiera begreppets innebörd, för att 

tydliggöra vad som egentligen menas. Under de senaste åren, har denna nya yrkesroll 

uppstått inom sjukvården runt om i världen. Fler och fler hälsocoacher anställs inom 

hälso- och sjukvårdssystem, företag, friskvårdsanläggningar och i privat praktik. 

Hälsocoaching kan förekomma i mötesform, per telefon eller via webben. Tjänsten är 

till för att hjälpa människor att göra hälsosamma livsstilsförändringar och för att mer 

effektivt kunna navigera dem i hälso- och sjukvården. Trots att det idag finns 

människor som är yrkesverksamma hälsocoacher, så finns det fortfarande tvetydighet 

kring begreppets innebörd. Att hälsocoachin dessutom är en relativt ny tjänst, gör 

även att termen kan upplevas som svårdefinierad.  

 

Hälsocoachingområdet växer och utvecklas men är ännu inte konsekvent definierat. I 

vissa fall är det tydligt att individer anställs för att arbeta som hälsocoacher och att de 

använder denna titel, medan andra tjänster innehåller funktioner som påminner om 

hälsocoaching inom sin roll som sjuksköterskor, läkare, psykologer eller andra typer 

av rådgivare. Hälsocoacher kan använda sig av vissa tekniker och infallsvinklar som 

liknar andra coachers metoder, såsom livscoacher och jobbcoacher. Kärnan i 

hälsocoaching är att man arbetar med kunder för att hjälpa dem att uppnå sina 

identifierade hälsorelaterade mål. Hälsocoaching är en klientcentrerad och 

relationsbaserad tjänst, där coachen ingår ett partnerskap med den coachade 

individen. De tekniker som används bygger ofta på MI-strategier och hjälper den 
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coachade att få personlig insikt och ökad självmedvetenhet, vilket ökar sannolikheten 

för att denne kommer att vidta och upprätthålla hälsosamma beteenden (Kreitzer et 

al., 2008). 

 

Hälsocoacher kan specialisera sig inom ett visst ämne, såsom rökavvänjning eller 

viktminskning, eller inom något annat område som påverkar hälsan. Vissa 

hälsocoacher erbjuder så kallad ”holistisk hälsocoaching” och menar att detta uttryck 

bäst beskriver läggningen till det holistiska angreppssättet som innefattar 

användningen av kompletterande och alternativa behandlingsformer. Andra skulle 

emellertid hävda att det är givet att man som hälsocoach bör fokusera på kundens 

intressen och mål oberoende av vad det kan handla om. De flesta hälsocoacher bör 

således arbeta inom en holistisk ram, oavsett om de använder denna titel eller ej 

(Kreitzer et al., 2008). Att arbeta på ett sådant vis innebär att man tar hänsyn till både 

mentala, kroppsliga, sociala och existentiella aspekter av hälsan (Winroth & Rydqvist, 

2008). För närvarande är detta område inte reglerat inom hälso- och sjukvården och 

det finns därför ingen standardisering av kursplaner, licensieringen, eller universella 

bestämmelser kring hälsocoachingyrket. Detta betyder att man behöver utveckla och 

standardisera hälsocoachens roll, utbildning och bakgrund för arbetet (Kreitzer et al., 

2008). 

 

Det finns även studier som behandlar hur vissa nischade typer av hälsocoaching kan 

definieras. Integrativ hälsocoachning, förkortas IH, är en sådan. En studie (Wolever 

et al., 2011) undersöker hur just denna typ av hälsocoaching kan definieras. IH-

coaching kännetecknas av en process som handlar om att upptäcka sig själv. Detta 

med hjälp av målarbete och att bygga inre motivation via värderingar och 

målmedvetenhet. Tid, engagemang och motivation är nödvändiga delar av IH-

coachingen som alla är viktiga komponenter i en beteendeförändringsprocess. Även 

IH-coaching passar väl ihop med integrativ medicin och ett karaktäristiskt särdrag 

inom denna gren av hälsocoaching är dess holistiska synsätt på hälsan som underlättar 

för att kunna hantera ett brett spektrum av infallsvinklar. Metoden är förenad med 

kognitiv beteendeterapi och MI, hälsopsykologi och mindfulness. Inom IH-coaching 

anser man, precis som inom klassisk coaching, att människan har interna resurser för 

att nå sina mål. IH-coachen fungerar som en partner som kan ge stöd och vägledning. 

Att bygga upp ett förtroende för sin coach och att uppleva stöd från denne är en viktig 
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del i arbetet. Inom IH-coaching strävar man efter att få mer kunskap om sin hälsa för 

att kunna utnyttja denna till att bilda nya sunda vanor som man sedan kan 

upprätthålla. En annan central del av IH-coachingen är att skapa egna personliga 

visioner av sin hälsa samt att definiera sina mål och formulera en plan kring dessa. 

Målet är att finna en känsla av mening (Wolever et al., 2011).  

 

Det finns för närvarande ett antal program som utbildar hälsocoacher (Kreitzer et al., 

2008). De flesta av dessa har utvecklats utanför formella akademiska institutioner och 

i allmänhet nås de som en del av professionell utveckling eller som 

fortsättningsutbildning inom ett område. Vissa företag som anställer hälsocoacher ger 

dessutom sin egen utbildning. Denna utbildning är då vanligtvis inriktad på 

exempelvis en produkt som erbjuds av företaget. Generellt har hälsocoacher som är 

sysselsatta på detta sätt, en tidigare utbildning inom hälsorelaterade områden såsom 

vård, rådgivning, eller socialt arbete. Allt fler hälsocoachingprogram har vuxit fram 

under de senaste åren och de varierar stort i antagningssystem, innehåll, längd på 

programmen och upplägg. Eftersom hälsocoachingen kan innefatta individer med 

allvarliga hälsoproblem, exempelvis i sjukhusmiljö, är det viktigt att hälsocoachen har 

en adekvat utbildning som lämpar sig för detta. Det är oklart hur mycket akademisk 

utbildning man skall behöva för yrket. Även webbaserade utbildningsprogram inom 

hälsocoaching finns tillgängliga. År 2005 blev universitetet i Minnesota det första 

universitetet att erbjuda formell beredning i hälsocoaching. Idag har det byggts upp 

flera utbildningar för hälsocoacher på både högskole- och universitetsnivå runt om i 

världen (Kreitzer et al., 2008).  
 
Tidigare forskning inom området 

År 2011 påbörjades en studie om hälsocoacher inom landstingen i Sverige. Denna 

studie utgår från ett regeringsuppdrag via Statens Folkhälsoinstitut och handlar om att 

främja äldres hälsa. Detta projekt benämns som Samverkansmodell för ett hälsosamt 

åldrande. I studien ingår det för dem äldre att regelbundet få samtala med hälsocoach. 

Vid dessa samtal används Motiverande Samtal som metod. Hälsocoachens roll går 

bland annat ut på att stödja de äldre i att göra livsstilsförändringar (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). 
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Det har gjorts flera tidigare studier som undersökt tillämpandet av en hälsocoach 

tillgångar inom sjukvården, främst utomlands. Det har bland annat gjorts en studie 

(Haynes, 2008) i Storbritannien där man har undersökt vilken efterfrågan det finns för 

mer hälsofrämjande inslag inom sjukvården. Dessa hälsofrämjande inslag benämndes 

i denna studie som ”hälsofrämjande för livsstilsutveckling” eller ”hälsoundervisning”. 

I praktiken handlar dessa metoder om att i större grad informera och motivera 

patienterna till en beteendeförändring, främst inom områden som rör rök- och 

alkoholvanor, kost- och viktproblem eller fysisk aktivitet. Resultatet av denna studie 

visade på att majoriteten av patienterna ansåg att sjukvården är en lämplig plats att 

erbjuda dessa typer av tjänster inom. Detta betyder att det finns en stor efterfrågan på 

hälsoundervisning, som i sin tur borde uppmuntra sjukvården att förbättra sina tjänster 

inom det hälsofrämjande området. Genom att öka patienternas hälsokunskaper och att 

utveckla och underhålla en hälsofrämjande livsstil, kan man minska sjukhusens 

åtgång på resurser i framtiden (Haynes 2008). 

 

Det har även gjorts en liknande studie (Parker, Steyn, Levitt & Lombard, 2012) i 

Kapstaden, Sydafrika, där man har undersökt det aktuella utbudet för hälsofrämjande 

tjänster inom sjukvården samt hur förutsättningarna för dessa typer av insatser ser ut. 

Syftet i denna studie var att underlätta för patienterna att åter igen göra 

livsstilsförändringar, då diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck och stroke är vanligt 

förekommande problematik i detta område. Majoriteten av deltagarna i studien som 

tillhörde patientgruppen angav att de var intresserade av att få undervisning i 

livsstilsförändringar av vårdpersonalen. Studien visade på att den mest eftertraktade 

hälsoundervisningsmetoden är ”individuell rådgivning för livsstilsförändring”, som 

även skulle kunna benämnas som hälsocoaching. Anledningen till att patienterna ville 

ha individuell rådgivning var bland annat på grund av att dem då skulle kunna ställa 

frågor fritt utan att skämmas och få möjlighet att ta emot information som var specifik 

för just sig själva, efter individuella undersökningar och personliga omständigheter. 

Patienterna tycks således vara benägna att ändra sin livsstil efter att ha mottagit råd 

från vårdpersonal. Vissa av de intervjuade i vårdpersonalen ansåg dock att de kan 

behöva ytterligare utbildning för att kunna ge professionell individuell rådgivning. 

Vårpersonalen angav dessutom att de ansåg att de saknade resurser för sådana 

åtgärder samt att de led av personalbrist och tidsbrist. Att vårdpersonalen ofta 

glömmer bort sin roll inom detta område eller att det inte alltid som en självklar del av 
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arbetet även om de flesta är medvetna om problemen, var något som belystes i denna 

studie. Intervjuad vårdpersonal angav att man inte enbart kan behandla patienter med 

läkemedel och tro att det skall räcka. Livsstilsförändringar är en oerhört viktig del av 

processen i att må bättre, oavsett vilken problematik det kan handla om. Som det ser 

ut idag är de vanligaste metoderna för att avgöra en persons hälsotillstånd 

blodtrycksmätning, viktmätning, urin- och blodglukos tester. Många patienter kan må 

bra utan mediciner bara de gör en livsstilsförändring. Oavsett om det gäller kost, 

motion, rökning, alkohol så är det en mycket viktig del av tillfrisknandet (Parker et 

al., 2012). 

 

Problemformulering 

Hälsocoachen har en växande roll och funktion i samhället som är inriktad på att 

hjälpa individer att uppnå sina hälsomål. Med en åldrande befolkning och ökad 

förekomst av livsstilsrelaterad sjukdom, kommer sannolikt det stora intresset hålla i 

sig för program och interventioner som hjälper människor att göra 

livsstilsförändringar och som är avgörande för att förbättra deras hälsa och 

välbefinnande. Det finns dock begränsad forskning om hälsocoaching. Studier behövs 

där man dokumenterar resultaten av hälsocoaching samt belyser vilka strategier och 

modeller av hälsocoaching som är mest effektiva (Kreitzer et al., 2008).  

 

Ett sätt att hjälpa människor att förbättra sin hälsa är att erbjuda den hälsofrämjande 

tjänsten hälsocoaching för individer i samhället. För att få vetskap om på vilket sätt 

man skall använda sig av denna tjänst för att få bästa möjliga effekt, så kan det dock 

vara mycket värdefullt att först ta reda på vilka uppfattningar som finns gentemot 

hälsocoaching hos olika personer. Detta för att skapa en så attraktiv tjänst som 

möjligt, som kan hjälpa till att bidra till en friskare befolkning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka en mindre grupp människors tankar och 

åsikter kring individuell hälsocoaching som hälsofrämjande metod. Detta utifrån 



	   17	  

frågeställningarna nedan: 

 

Frågeställningar 

• Vad innebär och förknippas begreppet hälsocoaching med?  

• Vilka önskningar finns på hälsocoachen och dennes arbete? 

• Vad finns det för behov och intresse för att besöka en hälsocoach?  

 

METOD 

Metoden som valts lämplig för denna studie är av kvalitativ ansats, baserat på 

studiens syfte och frågeställningar. Den kvalitativa metoden används när man vill 

försöka förstå människors sätt att resonera kring saker och ting. Om man är ute efter 

att förstå eller hitta tankemönster hos människor är således kvalitativ metod ett bra val 

av metod (Trost, 2010). Med kvalitativ inriktad forskning menar man forskning där 

datainsamlingen fokuserar på så kallade mjuka data, till exempel i form av kvalitativa 

intervjuer, där verbala metoder förekommer (Patel & Davidsson, 2011). Några av 

fördelarna med kvalitativ metod är att saker och ting kan ses ur ett helhetsperspektiv 

och därmed bidra till en ökad förståelse inom ämnet. Den höga graden av följsamhet 

och öppenheten för resultatet är också en nytta. Denna undersökning är induktiv, det 

vill säga att det inte funnits några förutfattade meningar gällande hypotes om 

resultatet innan påbörjad studie. 

 

Urval 

I denna studie användes en så kallad strategisk urvalsmetod för att komma i kontakt 

med potentiella respondenter. Detta innebär att man taktiskt valt ut personer till 

studien, vilket leder till att man får ett målinriktat urval (Trost, 2010). Detta ansågs 

passande, då det är fördelaktigt att ha ett så brett urval som möjligt, som speglar flera 

olika typer av individer. Det breda urvalet leder till en variation som speglar 

uppfattningar från olika synvinklar. För ett sådant typ av urval kan resultatet inte 
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generaliseras till den övriga befolkningen men istället kan ett intressant resultat som 

speglar vad en grupp av olika typer av människor tänker och tycker om hälsocoaching 

redogöras för (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). 

 

Totalt tillfrågades 3 personer om de ville deltaga i denna studie. Samtliga som 

tillfrågades svarade ja. Urvalet för denna studie speglar personer som författaren blivit 

rekommenderad av bekanta i sin omgivning. Man har alltså ombett personer i 

omgivningen att dela med sig av flera olika förslag på potentiella deltagare till 

studien, med tillhörande kontaktuppgifter till dessa. De tipsande personerna kan 

således ses som nyckelpersoner i denna process. Totalt fick man in 12 tips på personer 

som kunde tänkas deltaga i studien. Dessa personer var inte människor som 

författaren kände sedan innan. De nyckelpersoner som bidragit med tips har vidare 

blivit underrättade om att studiens intresse ligger i att få tag i personer i olika åldrar, 

både män och kvinnor, verksamma inom olika yrken, med olika livssituation och med 

olika erfarenhet, kunskap och intresse kring hälsa och friskvård. För att garantera 

konfidentialiteten hos deltagarna underrättades även de tipsande personerna om att det 

inte fanns någon garanti på att just deras förslag skulle komma att användas. På så sätt 

kunde deltagarnas integritet skyddas i större uträckning. Om nyckelpersonerna i 

efterhand ville veta i fall deras förslag skulle komma att användas i studien fick de 

själva fråga dessa personer. Vidare resonerades att det fick bli upp till var och en av 

de som i slutändan bestämt sig för att deltaga, om man ville dela med sig av detta eller 

inte. När de potentiella respondenterna sedan kontaktades, vilket skedde per telefon, 

underrättades de om varifrån man fått deras kontaktuppgifter, men även att man fått in 

flera förslag från denna person. När det bestämdes vilka av de personer som 

författaren fått förslag på som skulle tillfrågas, så valde man strategiskt ut personer 

med olika bakgrund för att få ett så varierat urval som möjligt. Detta baserades på den 

information som de tipsande personerna bidragit med om varje person och utifrån att 

man ville ha ett så brett urval som möjligt i studien. Eftersom nyttan av denna studie 

bland annat ligger i att ta reda på information som eventuellt kan komma till 

användning för yrkesverksamma hälsocoacher i framtiden, riktades urvalet visserligen 

mer åt människor som kan tänkas vilja eller behöva besöka en hälsocoach. Det vill 

säga att de människor som redan lever ett mycket hälsosamt liv taktiskt har valts bort. 

Detta har dock varit relativt svårt att genomföra praktiskt, eftersom man inte har känt 

till respondenternas bakgrund innan själva intervjun.  
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De personer som slutligen valdes ut till studien var två kvinnor och en man i olika 

åldrar. En av deltagarna var i 20-års åldern, en var i 30-års åldern och en var i 65-års 

åldern. Deltagarna i denna studie har olika yrken och olika bakgrund med olika grad 

av förkunskap inom hälsoområdet. De Intervjuade personerna var villiga att deltaga 

och gjorde det med intresse och engagemang. 

 

Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data till denna studie genomfördes med kvalitativ intervju som metod. 

Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är att få varierande beskrivningar av olika 

aspekter hos den intervjuades omgivning (Olsson & Sörensen, 2001). Intervjuarens 

uppgift är således att försöka förstå den intervjuades orsak till ett visst tankemönster, 

dennes känslor, sätt att tänka och sätt att handla eller bete sig (Trost, 2010). 

Fördelarna med kvalitativ intervju som metod är att den ger möjlighet till flexibilitet 

samt att den ger en helhetsförståelse och ett tydligare sammanhang i ämnet, vilket i 

sin tur kan bidra till en djupare förståelse (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Ett 

karaktäristiskt drag för den kvalitativa intervjun är den låga grad av strukturering och 

standardisering som förekommer. Detta innebär att det finns ett större utrymme för 

intervjupersonen att ge svar med egna ord och att intervjuaren kan vidareutveckla och 

tolka frågorna utifrån sitt eget synsätt (Patel & Davidsson, 2011). Respondenternas 

chanser att beskriva känslor och erfarenheter med sina egna ord, kan med stor 

sannolikhet leda till en mer målande och lättförståelig inblick som senare kan komma 

att underlätta i analyseringsarbetet (Trost, 2010).  

 

Det är viktig att intervjuaren är skicklig och väl insatt i det praktiska 

tillvägagångssättet, annars kan intervjun komma att gå helt fel (Trost, 2010). För att 

undvika detta lästes lämplig litteratur om intervjuteknik in innan intervjutillfällena. 

Under intervjutillfällena togs hänsyn till de etiska aspekterna i bemötandet, så att 

personen som blev intervjuad skulle känna sig trygg. Detta genom att uppträda och 

bemöta den intervjuade personen med empati, respekt och förståelse. En del av detta 

har varit att ha god ögonkontakt med intervjupersonen under intervjutillfället och ge 

denna respons på vad hon eller han berättar. För att uppmuntra personerna att berätta 
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mer har man ombett de intervjuade att utveckla sina svar, med fördel genom att ställa 

öppna frågor (Kvale, 2009). Dessa öppna frågor spelade en övervägande roll i 

intervjun. Det svarsutrymme som gavs till den intervjuade, kan i denna studie därför 

ses som brett, vilket vidare kan härledas till studiens grad av strukturering (Trost, 

2007). Tekniken att sammanfatta det som personen har sagt, för att som intervjuare 

försäkra att man förstått allt rätt, har även använts. Förutom detta har det lagts stor 

vikt i att vara fokuserad genom hela intervjun, och intervjuaren har gärna refererat 

tillbaka till det som sagts tidigare av respondenten, för att tydligt visa att man kommer 

ihåg vad personen sagt sedan innan. För att bibehålla fokus genom hela intervjun och 

påvisa en viss struktur, har en intervjuguide använts under intervjutillfällena. Denna 

är även överensstämmande med syftet och frågeställningarna, vilket ger studien en 

högre grad av validitet (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden återfinns i 

Bilaga 2 i denna rapport. Trots att en intervjuguide fanns tillhanda så anpassades 

frågorna och språket efter den intervjuade för att få ut största möjlig rättvisa i 

resultaten. För att försäkra att det som är avsett att besvaras verkligen är det som 

uppfattas av respondenterna i frågorna, så gjordes en pilotintervju innan de verkliga 

respondenterna intervjuades. Detta för att kontrollera att frågorna ställs på ett 

begripligt sätt. 

 

Intervjuerna för denna studie genomfördes på författarens verksamhetsförlagda 

utbildningsplats, det vill säga praktikplats, där det fanns tillgång till lugna och 

neutrala mötesrum. Respondenterna gavs även möjlighet att föreslå annan plats om de 

så önskade, i de fall då denna plats inte passade dem. Detta inträffade vid en av 

intervjuerna då en av respondenterna önskade att man skulle träffas hemma hos denne 

istället. Även om detta inte är optimalt var det den bästa lösningen för tillfället. Det är 

viktigt att intervjun hålls på en plats som respondenten känner sig bekväm med. 

Huruvida om intervjusituationen och frågorna liknar varandra benämns vidare som 

standardisering (Trost, 2007). 

 

Varje intervju tog mellan 20-45 minuter vardera, räknat från det att man hälsat 

respondenten välkommen och gått igenom viktig information tills att intervjun var 

över. Intervjuerna spelades in med ljudupptagare. De delar av materialet som ansågs 

relevanta i studien transkriberades sedan ordagrant. Röstläge, pauser och kroppsspråk 

har inte noterats. Varje transkribering blev mellan tre och fyra sidor långa, vilket 
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sedan kom att anses tillfredsställande för en studie på denna nivå.  

 

Databearbetning 

För att kunna analysera och bearbeta den insamlade datan valdes kvalitativ 

innehållsanalys som metod. Denna metod innebär att man visar på variationer i datan, 

genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet, det vill säga i 

transkriberingsmaterialet. Det handlar alltså om att identifiera mönster i deltagarnas 

tankegångar. Fördelarna med metoden är att den fungerar bra att använda i de flesta 

forskningsområden, den är applicerbar på olika typer av datamaterial, samt kan 

anpassas efter forskarens erfarenhet och kunskap (Granskär & Höglund- Nielsen, 

2008). 

 

Analysens första steg innebar att texten lästes igenom noggrant, för att sedan plocka 

ut relevanta meningsenheter, som man i sin tur kondenserade, det vill säga kortades 

ner. De kondenserade meningsenheterna kodades därefter med en kod. Dessa koder 

jämfördes sedan och placerades i olika kategorier för att underlätta arbetet med att 

identifiera skillnader och likheter i datan. I detta arbete är det viktigt att inte förlora 

något innehåll av värde. Därför har detta arbete genomförts med extra noggrannhet 

och precisering. Utmaningen i detta arbete är att lyckas plocka ut det relevanta av 

datan och sortera bort resten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
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Tabell 1. Översiktlig tabell av hur arbetet med innehållsanalysen gått till. 

Huvud- 
kategori 

Under-
kategori 

Kod Kondensering Meningsbärande enhet 

Föreställningar 
om en 
hälsocoach 
uppgifter 

Bidra till 
välmående 

 

Hälsa 

 

Sundare 
livsstil 

 

”Jag tänker på en sundare 
livsstil” 

Ett bättre liv 

 

”Man är ju utbildad för att man 
ska bidra till ett bättre liv” 

Att vara frisk 
och lite annat 

”Att vara frisk, det tänker man ju 
på. Men det blir ju lite annat 
också” 

Friskvård Friskvård ”Man tänker på friskvård” 

Verksam 
inom olika 
områden 

Kost Äta rätt 

 

”Att äta rätt och sådär” 

 

Analysens tolkningsnivå fokuseras på det manifesta, det vill säga det tydliga, 

innehållet. Det latenta innehållet har till viss del behandlats (Granheim & Lundman, 

2004). 

 

Etiskt förhållningssätt 

Det är viktigt att ta hänsyn till och att behandla respondenterna som deltar i studien på 

ett godtagbart etiskt vis. De forskningsetiska kraven gäller för både datainsamling, 

tillvägagångssätt och redovisning av resultat och skall vara uppfyllda i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2013) etik. ”De fyra allmänna huvudkraven” består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav har praktiskt tillämpats via ett informerat samtyckeskrav i denna studie. 

Genom att skriva under en samtyckesblankett fick respondenterna ta del av studiens 

syfte samt tillhandahålla information om att det är frivilligt att deltaga och att man har 

rätt att avbryta intervjun när som helst. Samtyckesblanketten återfinns i Bilaga 1 i 

denna rapport. Med konfidentialitetskravet menar man att all data och personuppgifter 
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måste behandlas konfidentiellt så att den inte kommer i fel händer. Respondenternas 

integritet bör respekteras genom att man ser till att någon utomstående inte kan 

identifiera deltagarna, så att dem känner sig trygga. Nyttjandekravet innebär att 

materialet som insamlas endast får användas i denna studiens syfte. All denna 

information underrättades respondenterna med under kontakt- och intervjutillfällena. 

 

RESULTAT 

Utifrån analyseringsarbetet av intervjumaterialet i denna studie togs ett huvudtema 

fram. Detta tema benämns som ”uppfattningar om hälsocoaching”. Detta tema växte 

fram ur analysens tre huvudkategorier vilka behandlar de ”föreställningar om en 

hälsocoach uppgifter”, ”förväntningar på hälsocoachen” och ”intresse för 

hälsocoaching” som kunde utrönas ur materialet från de transkriberade intervjuerna. 

Dessa kategorier har i sin tur delats upp i underkategorier med tillhörande koder för 

de olika meningsbärande enheterna som stått till grund för sammanställningen av 

dessa. Varje huvudkategori har mellan tre till fem underkategorier. Antalet koder för 

varje underkategori varierar mellan två till tretton vardera. 
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Tabell 2. Översiktlig tabell av resultatet från innehållsanalysen med teman, 
huvudkategorier, underkategorier och koder. 
 

Tema 

Uppfattningar om hälsocoachning 

Huvudkategorier 

Föreställningar om en 
hälsocoach uppgifter 

Förväntningar på 
hälsocoachen 

Intresse för hälsocoaching 

Underkategorier och koder 

Bidra till välmående 
Hälsa 
Friskvård 

Yrkesprofessionella 
färdigheter 
Bred kunskap 
Holistiskt synsätt 
Tidigare erfarenhet 
Vetenskapliga metoder 
Pedagogisk 
Ledare 
Vägledare 
Rådgivare 
Motiverande  
Stödjande 
Anpassbar 
Auktoritär 
Empatisk 

Attityder 
Positiv attityd 
Tveksamhet 

Verksam inom olika 
områden 
Kost 
Fysisk aktivitet 
Massage 
Sjukgymnast 
Psykisk ohälsa 
Hjälp med mediciner 

Efterfrågan 
Behov  
Intresse 

I jämförelse med andra 
professioner 
Läkare 
”Personlig Instruktör” 

 

Marknadsmöjligheter 
Vilket forum 
Marknadsföring 
Starta eget 

 

En abstrakt yrkesroll 
Svårdefinierat 
Främmande 
 

Tillvägagångssätt 
Professionellt bemötande 
Delaktighet i planering 
Sätta upp delmål 
Enskilda möten 
Rätta till vid fel 

Ekonomiska aspekter  
Valuta för pengarna 
Samarbete med sjukvården 
Till ett rimligt pris 

Personliga egenskaper 
Glad 
Trevlig 
”Hel och ren” 
Personkemi 

Prioriteringar 
Prioritera annat 
Ta sig tid 
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Resultatet som presenteras i detta avsnitt är det som anses betydelsefullt utifrån 

studiens syfte. Tolkningar vävs ihop med respondenternas egna citat för att påvisa en 

viss transparens. Man har varit så öppen som möjligt i sin tolkning av resultatet och 

har inte utgått från några specifika teorier. Viss förförståelse har funnits hos 

författaren inom ämnet, men man har i största möjliga mån försökt undvika att låta 

detta styra studien.  

 

Föreställningar om en hälsocoach uppgifter 

Denna kategori behandlar de resultat som rör respondenternas idéer om vad de 

föreställer sig att en hälsocoach kan erbjuda för olika typer av tjänster samt vad de har 

för tankar kring detta. Kategorin har sammanfattats i underkategorierna att bidra till 

välmående, verksam inom olika områden, i jämförelse med andra professioner samt 

en abstrakt yrkesroll.  

 

Bidra till välmående 

Det framkom att en genomgående föreställning som respondenterna hade om 

hälsocoachingen var att denne på ett eller annat sätt skall hjälpa till att bidra till ökat 

välmående för den coachade individen. Denna uppgift ansågs som central i 

hälsocoachens arbete. Här nämndes hälsa och friskvård som viktiga komponenter av 

detta. En respondent tydliggjorde det hela på följande vis: 

 

”Man är ju utbildad för att man ska bidra till ett bättre liv” 

 

Verksam inom olika områden 

Att hälsocoachen skall kunna arbeta inom flera hälsorelaterade områden och ha en 

bred kompetens inom dessa tycktes vara viktigt för respondenterna. Här nämndes 

olika fördjupningsområden som ansågs vara lämpliga. Samtidigt verkade det inte helt 

självklart för respondenterna inom vilka områden hälsocoachen skulle verka, men att 

denne skulle ha en bred kompetens var mer självklart. Mest återkommande var 
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kompetensområden som kost, fysisk aktivitet och massage, men även sjukgymnastik, 

psykisk ohälsa och hjälp med mediciner nämndes här. Önskningarna om detta 

uttrycktes bland annat på följande vis av respondenterna: 

 

”Det kan ju vara med både kost och träning, massage eller vad som helst. Allting..” 

 

En av respondenterna tyckte även att en hälsocoach skulle kunna hjälpa till med att ge 

information om olika mediciner och att berätta mer om de olika preparaten och 

bakgrunden till användandet av dessa, så att man kunde få en djupare förståelse till 

hur allt hänger samman. 

 

”Någon som man kan läsa lite om mediciner tillsammans med, så man kan få 

fråga om saker och ting. Mycket kan man ju läsa på om på internet men det 

kan vara mycket lättare att få det förklarat för sig. Man kanske inte begriper. 

Men hälsocoachen kan hjälpa till och förklara vad dom är för, det vet många 

oftast inte, vad dom olika medicinerna gör och sådär. Och säga vad man 

skulle kunna göra själv för att bli bättre” 

 

I jämförelse med andra professioner 

Några av respondenterna gjorde även jämförelser med andra typer av 

yrkesprofessionella inom hälsobranschen i försök att reda ut vad skillnaden kunde 

vara mellan de olika yrkesrollerna. Inom denna underkategori framkom det att det är 

viktigt att hälsocoachen är närvarande i det individuella mötet och ser personen som 

blir coachad. I samband med detta gjordes en jämförelse med läkaryrket, eftersom 

detta inslag var något som respondenterna kunde sakna hos dem. I denna kategori 

förekom alltså en jämförelse med läkare, men även med en ”personlig instruktör”. 

Jämförelsen med läkaryrket uttrycktes på följande vis: 

 

”Doktorn slänger ju ut att ”det här ska du ha för det här”, och ”det här ska 

du ha för det här”, men dom har oftast ingen större tid att förklara mer än så. 

Då kanske man glömmer vad dom olika medicinerna är bra för.. ” 
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En annan av respondenterna tyckte att man som hälsocoach skall ha en bred kunskap, 

denne förklarade detta genom att göra en jämförelse med ett annat yrke: 

 

”Man har ju hört att folk har personlig instruktör och så vidare men det här 

kanske känns lite bredare” 

 

En abstrakt yrkesroll 

Respondenterna ansåg att begreppet hälsocoaching kunde uppfattas som abstrakt och 

svårt att greppa. Det ansågs dels vara svårdefinierat men för vissa även rent av 

främmande. Detta även om i stort sett samtliga av respondenterna hade en positiv 

attityd gentemot hälsocoaching, så var det flera gånger svårt för dem att sätta ord på 

vad hälsocoaching faktiskt kunde innebära i praktiken. De kunde inte riktigt sätta 

fingret på vad det är eller vilken funktion hälsocoachen skall ha i samhället, samtidigt 

som det poängterades att dess arbete var något positivt. Vissa hade stött på begreppet 

tidigare medan andra aldrig hört talas om det och de flesta kände inte till någon som 

besökt en hälsocoach tidigare. Detta uttrycktes bland annat så här: 

 

”Nej alltså jag har jättedålig koll på vad det är för något” 

 

Flera av respondenterna angav att hälsocoaching kan innefatta flera saker, inom olika 

områden, men när de ombads att förklara närmre vad de tänkte på, så hade de ibland 

svårt att definiera tydligare än så. Det framkom på bland annat följande vis: 

 

”Hälsocoaching kan ju vara hur mycket saker som helst egentligen” 

 

En viss osäkerhet om vad en hälsocoach egentligen gör och att det är ett nytt område, 

kunde utrönas. En av respondenterna uttryckte det på följande vis: 
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”Ja, alltså jag vet så lite om det. Man hör ju inte så mycket att det pratas om 

hälsocoacher och så vidare så jag vet inte. Det är nog ganska nytt” 

 

Förväntningar på hälsocoachen 

Denna kategori berör vilka förväntningar respondenterna har på hälsocachen, hur man 

vill att denne skall vara och bete sig på olika plan i sin yrkesverksamma roll. Denna 

kategori har byggts upp av underkategorierna yrkesprofessionella färdigheter, 

tillvägagångssätt och personliga egenskaper. 

 

Yrkesprofessionella färdigheter 

Respondenterna angav en rad yrkesprofessionella färdigheter som de ansåg var 

viktiga för att hälsocoachen skulle uppnå deras förväntningar. Det fanns flera 

färdigheter som ansågs viktiga, vissa av dessa färdigheter ansågs mer självklara än 

andra. Att ha en empatisk och förstående förmåga ansågs som en central del av 

hälsocoachens arbete, samt att ha en förmåga att individanpassa coachingen. 

Hälsocoachen väntades dessutom vara kunnig på sin sak och att det framkom tydligt 

att denne hade kompetens inom området ansågs speciellt viktigt för en av 

respondenterna. Respondenten ansåg alltså att det inte räckte med bara en titel som 

hälsocoach, det handlade dessutom om att hälsocoachen var tvungen att tydligt visa 

prov på sina kunskaper i mötet för att vinna respekt. Formen för hälsocoachingen 

angavs av respondenterna kunna ske i både grupper eller individuellt. Att coachen 

skulle vara någon som man kunde bolla sina idéer och tankar med framkom här vara 

en viktig del. Att denne dessutom skulle kunna erbjuda rådgivning om vart man kan 

gå vidare med sina hälsoproblem nämndes även från en av respondenterna. Det vill 

säga att hälsocoachen till exempel skulle kunna rekommendera sina kunder vidare till 

sjukgymnast, psykolog eller liknande, beroende på om detta var nödvändigt. 

Genomgående tyckte respondenterna även att det var väldigt viktigt att hälsocoachen 

var motiverande och inspirerande, men inte på ett överdrivet vis. Det ansågs vidare 

viktigt för hälsocoachen att finna en balans i detta och känna av olikheten mellan 

olika människor. Här nämndes lyhördhet som en eftertraktad egenskap hos coachen. 

En av hälsocoachens centrala uppgifter tycks vara att få sina kunder att bibehålla 
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motivationen hela vägen genom coachingen, så att den inte avtar. En av 

respondenterna belyste dessutom att det är viktigt att se saker och ting ur ett större 

perspektiv och att till exempel inte bara koncentrera hälsocoachingen på träning och 

kost, utan att man skall kunna prata om andra saker i livet också. Av de färdigheter 

som framkom så sammanfattades de i koderna bred kunskap, holistiskt synsätt, 

tidigare erfarenhet, veteskapliga metoder, pedagogisk, ledare, vägledare, rådgivare, 

motiverande, stödjande, anpassbar, auktoritär och empatisk. Respondenterna 

uttryckte dessa förväntningar på olika sätt. Förväntningen om en bred kunskap 

uttrycktes till exempel bland annat genom: 

 

”Det är ju bra om man kan erbjuda flera saker, till exempel att man är både 

massör och hälsocoach och att man erbjuder samtal och så vidare. Då är det 

ju inte bara massage utan det är något mer..” 

 

Att vara kunnig inom rätt område ansågs också viktigt. En av respondenterna 

uttryckte det på följande vis: 

 

”Det är viktigt att den här människan har kunskap om rätt grejer, så att den 

kan berätta hur man ska göra och hur man ska träna, vilka muskler det tar på 

och så vidare” 

 

Det kom även fram att det är viktigt att kunskapen baseras på ”riktiga grejer”, alltså 

att kunskapen är vetenskapligt förankrad. Detta framkom ur följande yttrande: 

 

”Det är också viktigt att det inte är något hokus pokus bakom det. Så att man 

inte blir lurad och påtvingad något om man till exempel är sjuk. Det ska vara 

riktiga grejer och inte något religiöst” 
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Det ansågs även viktigt att man som hälsocoach skall kunna ha förmågan att lära ut 

saker och ting, alltså en pedagogisk egenskap. Att alltid anpassa hälsocoachingen 

efter individen och se dennes behov och önskningar som första prioritet angavs 

viktigt. Respondenterna tyckte även att hälsocoachen inte skall vara dömande, då det 

kan ha en negativ inverkan på relationen. Att kunna inspirera till att leva ett 

hälsosammare liv ansågs vidare som en viktig del av coachingen. Detta samtidigt som 

man finner en balans med ”peppning” och ”pushning”. En av respondenterna 

förklarade detta på följande vis:  

 

”Det är viktigt att hälsocoachen ska var förstående. Att man inte dömer. Man 

ska ju pressa på den som ska bli coachad men den ska ju också vara med på 

banorna med att det kanske inte alltid är så. Man ska ju vara 

människokännare liksom. Att man känner av efter ett par gånger hur 

människan är och så vidare, vad just den personen behöver. Ha lite känsla för 

man vill ha” 

 

Det framkom även att man måste visa en viss grad av tydlighet i sin roll som 

hälsocoach. I vissa fall föredrog respondenterna ett tydligt och auktoritärt ledarskap 

från hälsocoachens sida, medan vissa andra ville att man skulle ha en mer partnerkatig 

relation. Detta uttryckes på följande vis: 

 

”Att ”så här ser det ut” och ”så här ser det ut” och ”så här ska vi gå 

tillväga”, ”detta är målen” och så vidare.. Lite tydlighet”  

 

Att visa intresse för den som coachas ansågs vara en viktig del av hälsocoachens roll. 

En av respondenterna sade: 

 

”Det är viktigt att man inte pratar om sig själv. Man ska intressera sig för det 

man gör” 
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Tillvägagångssätt 

Det framkom att respondenterna hade vissa förväntningar på hur hälsocoachen bör 

arbeta i praktiken. Här diskuterades bland annat vilka metoder som bör användas rent 

praktiskt och i vilken grad den coachade skall vara delaktig i planeringen. Det visade 

sig vara viktigt för respondenterna att hälsocoachen är närvarande i mötet och att 

denne sätter sig ner ordentligt för att samtala med den coachade. Det skall inte finnas 

några störmoment, i form av medföljande anhörig, datorer eller liknande utrustning 

som hälsocoachen sitter och knappar på. Att få träffa coachen enskilt ansågs viktigt, 

detta för att minimera andelen störmoment och för att fokusera mötet på det som det 

verkligen skulle handla om. Det ansågs vidare även som en central del av bemötandet 

att hälsocoachen lägger ner energi på detta och verkligen ser personen som skall 

coachas, vilket som tidigare nämnt kunde anses saknas inom vissa andra yrken. Inom 

denna kategori framkom koder som professionellt bemötande, delaktighet i planering, 

att sätta upp delmål, enskilda möten samt rätta till vid fel av det som respondenterna 

delgav. En av respondenterna uttryckte en av sina förväntningar på följande vis: 

 

”Det är viktigt att vara delaktig i planeringen och att man har delmål och 

någon som pushar en” 

 

En av respondenterna belyste att det är respektingivande om hälsocoachen lägger ner 

möda på att be om förlåtelse om något blir fel. Denne sade: 

 

”Om det blir något fel skall man be om förlåtelse för det. Det är viktigt, för det 

kan rätta till det” 

 

Personliga egenskaper 

De personliga egenskaper som respondenterna föredrog hos en hälsocoach var 

varierande tillgångar och har sammanfattats i koderna glad, trevlig, ”hel och ren” 

samt personkemi. Att man ”klaffar” på en personlig nivå ansågs viktigt. Detta 
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samtidigt som vissa av egenskaperna ansågs mer självklara för att göra ett gott intryck 

och för att vinna respekt hos den coachade. Att till exempel inte ha ett utseende som 

anses stötande belystes av en av respondenterna, som uttryckte det på följande vis: 

 

”Man ska inte vara piercad i näsa och läppar. Det är något negativt även om 

det må vara modernt. Men det är ju många som tycker det är fint men det 

tycker inte jag. Tatueringar får man ha men det ska inte synas. Då får man ha 

tröja eller något som skymmer. Det är viktigt att tänka till på sådana saker 

när man har ett yrke där man träffar människor. Man ska se hel och ren ut” 

 

Intresse för hälsocoaching 

Denna kategori behandlar vad respondenterna har för uttryckt intresse för tjänsten 

hälsocoaching. Överlag visade respondenterna ett intresse för tjänsten, samtidigt som 

det fanns vissa tveksamheter om hur den skulle användas i praktiken. Utifrån den 

insamlande datan har underkategorierna attityder, efterfrågan, marknadsmöjligheter, 

ekonomiska aspekter samt andra prioriteringar tagits fram. 

 

Attityder 

De attityder som kan utrönas från respondenternas svar har delats in i koderna 

positiva och tveksamma. Inga direkta negativa attityder förekom här. I de fall där en 

tveksamhet återfanns bland respondenterna handlade det oftast om att man inte riktigt 

visste hur hälsocoachingen skulle definieras eller på vilken plats i samhället den 

skulle erbjudas, vilket i sin tur ledde till en osäkerhet. Här påvisades alltså återigen en 

viss tveksamhet kring hälsocoachingens roll i samhället. I de fall där en tveksamhet 

fanns handlade det bland annat om att man skulle tveka mer att besöka en hälsocoach 

om tjänsten inte var i anslutning till sjukvården. De positiva attityderna uttrycks 

vidare på följande vis: 

 

”Det är en jättebra sak” Eller: ”Jag tror att det är en väldigt bra grej” 
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Efterfrågan 

Efterfrågan för hälsocoaching visar på att både behovet och intresset finns hos 

respondenterna och utifrån deras bedömning, även hos omgivningen. Flera av 

respondenterna angav dock att de tyckte att tjänsten i sig var väldigt intressant och att 

den kunde vara en stor tillgång i samhället, men att de trots detta själva inte var 

intresserade av den. De kunde däremot tänka sig flera andra i sin omgivning som 

skulle kunna behöva besöka en hälsocoach. En av informanterna som själv skulle 

kunna tänka sig att besöka en hälsocoach uttryckte detta däremot på följande vis: 

 

”Jag skulle absolut kunna tänka mig att besöka en hälsocoach, för att testa 

liksom” 

 

Samtidigt som en annan respondent sade: 

 

”Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra hos en hälsocoach men det är nog 

något som kan vara väldigt bra för andra. För det finns inget specifikt som jag 

vill förändra” 

 

Marknadsmöjligheter  

Respondenterna ansåg att speciellt vissa aspekter börs tas i hänsyn för att kunna 

etablera hälsocoachingen i ett större perspektiv i samhället. Som nämnt ovan, så fanns 

en viss tveksamhet om inom vilken sektor hälsocoachingen skulle ha sin mest 

naturliga plats. Att få ut tjänsten på marknaden poängterades som en viktig del av 

detta arbete. Att se till att marknadsföra hälsocoachingen i större grad ansågs som en 

central del av detta. Det nämndes även att ett alternativ för att etablera sig som 

hälsocoach skulle kunna vara att starta eget företag. Hur man skall arbeta, var man 

skall arbeta samt vad man skall kalla sig för som hälsocoach var frågor som kom upp 

bland respondenterna i samband med detta. Att det är en ny och osäker bransch 

yttrades även här. En av respondenterna ställde sig dessutom undrande till om det 
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verkligen skulle finnas jobb till alla som examineras till hälsocoacher och liknande 

yrken inom hälsobranschen, när så många väljer att utbilda sig inom just detta. Något 

som dessutom ansågs förvirrande inom denna bransch var enligt en av respondenterna 

att det finns så många benämningar på de titlar som liknar hälsocoachingyrket, vilket 

kan bidra till en vidare osäkerhet. Här angav man att det var svårt att veta den exakta 

skillnaden på benämningar som hälsocoach, hälsopedagog, hälsovetare och 

hälsovägledare eller med flera. De koder som framkom inom denna kategori 

sammanfattades i koderna vilket forum, marknadsföring samt starta eget och 

uttrycktes bland annat på detta vis: 

 

”Jag tror att man måste få ut mer vad det är. För så som samhället ser ut idag 

så är man ju stressad och far runt överallt och man skall hinna med allt och 

sköta hus och barn och allt. Det finns säkert behov men man måste få ut det” 

 

Att starta egen kan vara en lösning på att etablera tjänsten i större utsträckning ansåg 

en av respondenterna: 

 

”Kanske får man starta eget. Skapa sitt eget jobb. Det är ju bra om man kan 

det” 

 

Ekonomiska aspekter 

Ur ekonomisk synvinkel framkom det från respondenterna information som tyder på 

att det inte får vara för dyrt att besöka en hälsocoach, för då kommer förväntat inte så 

många att göra det. Att tjänsten har ett rimligt pris är således viktigt. Om man betalar 

för något vill man ha valuta för pengarna och kvalité. Att vidare införa ett samarbete 

med sjukvården och försäkringskassan var något som nämndes eftertraktat i detta 

sammanhang. Just detta ansågs som en viktig del av den ekonomiska aspekten, 

eftersom det skulle kunna innebära ett rabatterat pris och säkrad kvalité på 

behandlingen hos hälsocoachen. Det framkom här även att det enligt respondenternas 

förväntningar kunde tänkas vara dyrare att besöka en privatiserad hälsocoach jämfört 

med statlig sjukvård. Detta eftersom det i större grad kunde ligga i en människas 
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privata intresse att besöka en hälsocoach och att det då ansågs vara rimligt att betala 

lite mer. Trots detta ansåg respondera att ett visst stöd i sjukvården var nödvändigt för 

att kunna etablera hälsocoachingen på marknaden. En av respondenterna uttryckte 

sina åsikter bland annat så här: 

 

”Det vore bra om det var inom sjukvården, att man fick det genom 

försäkringskassan. För annars är det ju väldigt mycket stora summor det är.. 

det blir det ju ” 

 

På den svåra och något känsliga frågan om vad man tyckte att det skulle kosta att 

besöka en hälsocoach svarade en av respondenterna: 

”Men vad det kan kosta.. ingen aning. Eller vad det ska kosta. Men.. Ja, ett 

par hundra i alla fall. Absolut. Men sen när det börjar komma upp i 600, 700, 

då börjar jag tycka att det är för dyrt” 

 

Prioriteringar 

De sociala aspekterna spelar en roll för intresset av hälsocoaching enligt 

respondenterna i denna studie. För att få till hälsocoachingen i vardagen anses det 

viktigt att bland annat se till att prioritera sig själv och sin hälsa i större grad än vad 

man ofta gör. En av respondenterna uttryckte detta genom att förklara att när man har 

pengar över kanske man hellre prioriterar att köpa något annat, som ett par nya jeans 

hellre än en massagebehandling eller liknade, detta då man tänker att byxorna håller 

längre än massagen som tar slut på en halvtimma. Vidare ansåg även denna 

respondent att detta var ett något sorgligt resonemang och att man borde prioritera sin 

egna hälsa högre än så. Flera av respondenterna förklarade vidare även att det gäller 

att få ihop tiden och ”vardagspusslets” alla bitar att passa samman. Ur denna aspekt 

ansågs det även viktigt att hälsocoachen är flexibel med tider för möten. Att vara 

tillgänglig på kvällar och helger kunde om möjligt vara ett alternativ till detta. Den 

information som framkom ur denna kategori delades in under koderna prioriterar 

annat och ta sig tid . Detta uttrycktes av en av respondenterna på följande vis: 
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”Ja jag skulle jag nog ta mig tid att gå.. Om jag kände att jag behövde det ” 

 

Överlag visade samtliga respondenter ett mer eller mindre tydligt intresse och en 

positiv attityd för tjänsten hälsocoaching. Detta om möjligt, mer för andra människor 

än för sig själva. Eftersom begreppet är svårt att greppa önskar respondenterna ett 

samarbete med sjukvården för att ge en mer kvalitetssäkrad och trygg tjänst. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad människor har för tankar och åsikter 

kopplade till begreppet hälsocoaching. Eftersom denna studie varit induktiv, vilket 

innebär att det inte funnits några förutfattade meningar kring hypotes om resultatet 

innan påbörjad studie, så har ingen sådan heller kunnat bekräftas. Däremot kan 

resultatet i flera avseenden förankras i den litteratur som tas upp i inledningens 

bearbetning av sådan. De frågeställningar som ställts anses besvarade: utifrån 

intervjuerna i denna studie kan man utröna att det finns vissa föreställningar om vad 

en hälsocoach väntas ha för uppgifter inom sin yrkesroll, att det finns vissa 

förväntningar på dennes sätt att vara och på dess arbete samt att det finns ett visst 

intresse och behov av tjänsten.  

 

På det stora hela tycks den allmänna attityden till hälsocoaching vara positiv då 

hälsocoachens arbete handlar om att bidra till en bättre hälsa för människor, vilket i 

sin tur anses som en god sak. Hälsocoachens arbete i att bidra till en bättre hälsa kan 

dock ske på olika vis. Genom att hälsocoachen dels tillämpar olika 

yrkesprofessionella färdigheter men även kan använda sig av vissa givna 

hälsofrämjande tillvägagångssätt, så kan denne erbjuda den tjänst som efterfrågas av 

de potentiella konsumenterna. Dessa två komponenter anses enligt respondenterna i 

denna studie vara centrala för hur en hälsocoach bör arbeta för att i sitt yrke kunna 

bidra till välmående för individer. Dessa två komponenter är även två av de 

underkategorier som kommit fram under analyseringsarbetet i denna studie och kan 

därmed ses som nyckelkategorier. I anknytning detta bör det även tilläggas att det i 

denna studie framkom att det ses som en grundläggande del av hälsocoachens roll att 

denne bör ha kunskap inom olika områden såsom kost, fysisk aktivitet, massage med 

flera så kan denne skall kunna bidra till ett holistiskt synsätt på livet och hälsan och 

därmed kunna hjälpa människor på olika vis. Att hälsocoachen är motiverande och 

lyhörd är också viktiga delar av dennes arbete. Marknaden för hälsofrämjande tjänster 

samt konsumenternas ekonomiska förutsättningar och sociala prioriteringar bör tas till 

hänsyn när det gäller etableringen av tjänsten hälsocoaching i samhället. För att 
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Att bidra till välmående 

tydliggöra det generella resultatet av denna studie så togs en modell fram, som 

gestaltar det ovan beskrivna resultatet på ett överskådligt vis:   

 
  Hälsocoaching som en tilltalande tjänst 
  

   

 

Hälsocoachens              Hälsocoachens  
tillvägagångsätt            färdigheter 
 
 
 
 
  
         

 

     Professionalitet              Holistiskt synsätt            Förutsättningar hos  
                konsumenterna 

 

Modell 1. Modell över hur resultatet av denna studie generellt skulle kunna 

presenteras. 

 

När det gäller vad hälsocoaching innebär och förknippas med samt vilka 

föreställningar som finns kring begreppet, så visar resultatet i denna studie på, att 

förutom att bidra till välmående så handlar det mycket om att hälsocoachen skall ha 

en bred kompetens inom diverse hälsorelaterade områden. Detta är något som rör 

hälsocoachens utbildning i allra största grad. Utbildningen bör således vara bred och 

ge möjlighet till fördjupning inom olika ämnen för studenten. Det framkom även av 

resultatet i denna studie att det anses viktigt att som hälsocoach ha förmågan att se 

saker och ting ur ett brett perspektiv. Detta kan kopplas till vad Kreitzer med flera 

(2008) anser om att en hälsocoach bör verka på ett holistiskt plan för att kunna ta 

hänsyn till hälsans alla aspekter, såväl psykiska, fysiska mentala, sociala och andliga. 

Att den kunskap som hälsocoachen har, bör vara baserad på vetenskapliga fakta är 
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även något som kan utrönas av resultatet i denna studie. Detta skulle kunna innebära 

att universitetsmiljön kan vara en bra plats för utbildning inom området. Enligt 

Kreitzer med flera (2008) finns det idag både universitets- och högskoleutbildningar 

som examinerar hälsocoacher, men även icke akademiska skolor förekommer. Det 

finns ännu inga allmänna regleringar om hur mycket utbildning som krävs eller vad 

som skall ingå för att få använda sig av titeln hälsocoach. Sådana behöver således 

upprättas för att tydliggöra och säkerställa verksamheten. Detta är även något som kan 

utrönas av resultatet i denna studie då en viss osäkerhet kring yrkestiteln påtalats 

återkommande gånger. 

 

För att vidare resonera kring hälsocoachens utbildning så kan det vara intressant att 

diskutera vilka delar som bör ingå i denna, baserat på resultatet av denna studie. En 

viktig del av hälsocoachens roll som kan tas upp i samband med detta är de personliga 

och professionella egenskaper som anses viktiga. Att som hälsocoach vara empatisk, 

förstående och ha en god förmåga att individanpassa upplägget för olika individers 

förutsättningar och personlighet ansågs i denna studie som en central bit. I detta 

sammanhang nämns även personkemi som en viktig del av coachen och den 

coachades sociala interaktion med varandra. Frågan är om dessa ovan beskrivna 

komponenter är något som man kan lära sig i skolbänken, eller om detta kanske 

snarare är en annan typ av förmåga, något som man inte lär sig utan en tillgång som 

man har. Detta utan att utesluta att det kan gå att utveckla den empatiska förmåga vi 

har, då det får stå osagt i denna studie. Detta är en komplex fråga som bör tas hänsyn i 

utformandet av hälsocoachens utbildning. Enligt Holm & Ivarsson (2012) och Statens 

Folkhälsoinstitut (2007) är dessa ovan beskrivna egenskaper som empati, 

medkännande och ödmjukhet grundpelare inom coaching och MI. Hur man vidare 

skall kunna kvalitetssäkra utbildningen inom detta område och kunna visa prov på 

delar som dessa kan tyckas vara svårt att sätta fingret på. 

 

Angående vilka förväntningar och önskningar som finns på hälsocoachen och dess 

arbete så framkom en rad olika intressanta resultat i denna studie. Det finns, som 

tidigare nämnts, stora förväntningar på hälsocoachen och dennes kompetens. 

Hälsocoachen måste vara väl utbildad inom hälsoområdet och ha en hög grad av etisk 

medvetenhet och kompetens. Detta eftersom denne har makten att lägga sig i andra 

människors hälsa, vilket skulle kunna ses som det allra viktigaste och mest centrala i 
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våra liv. Att hälsocoachen exempelvis väntas kunna hjälpa till att rådgiva om 

mediciner för sjuka människor, vilket var något som framkom av resultatet i denna 

studie, innebär att en hög grad av utbildning krävs inom området. Detta är även något 

som Kreitzer med flera (2008) anser, då hälsocoachingen kan innefatta individer med 

allvarliga hälsoproblem. Att dessutom ha kompetensen att remittera patienter vidare 

inom sjukvården kräver även det en fördjupad kunskap inom ämnet. Detta kan vidare 

ses som en av hälsocoachens huvuduppgifter enligt Kreitzer med flera (2008), som 

menar att hälsocoachingtjänsten är till för att hjälpa människor att mer effektivt kunna 

navigera i hälso- och sjukvården. Detta vid sidan av att hjälpa människor att förändra 

sin livsstil.  

 

Resultatet av denna studie skulle även kunna påvisa att andra delar som bör ingå i 

hälsocoachens utbildning för att denne skall nå upp till förväntningarna hos sina 

potentiella konsumenter bland annat är av pedagogiska inslag. Detta eftersom denne 

bör ha kompetensen att lära ut sin kunskap och inte bara ha behålla den för sin egen 

del. I detta sammanhang kan nämnas att en viss inblick i ledarskapets betydelse även 

bör äga rum i utbildningen eftersom hälsocoachen tycks förväntas föregå i en 

ledarroll. Detta utan att förskingra det partnerskap som förespråkas både i resultatet av 

denna studie samt i den forskning som Kreitzer med flera (2008) bedrivit. Även Berg 

(2007) menar att partnerskapet är en central del av coachingrelationen, då det handlar 

om att utveckla förtroende, öppenhet och trygghet som i sin tur underlättar för att 

skapa en god relation mellan coachen och den coachade.  

I resultatet av denna studie återfinns även jämförelser med andra professioner som 

kan ses intressanta. Att flera av de intervjuade uttrycker att de anser att de inte känner 

sig tillräckligt sedda inom sjukvården, eller att de inte ges den tid de skulle kunna 

önska sig då de besöker en läkare, kan tyda på att en hälsocoach skulle kunna vara en 

tillgång på en sådan plats i samhället. Detta är vidare något som även Statens 

Folkhälsoinstitut (2007) anser. De menar att sjukvården kan vara en god plats för att 

arbeta med hälsofrämjande åtgärder och hälsocoaching. Detta är vidare även något 

som både Haynes (2008), Kreitzer med flera (2008) och Parker (2012) menar i sin 

forskning som behandlar huruvida hälsocoaching skulle kunna användas inom 

sjukvården.  
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Resultatet av denna studie visar alltså på att hälsocoaching eller liknande 

hälsofrämjande metoder är något som saknas inom sjukvårdsområdet, vilket även kan 

stödjas i annan forskning. Frågan återstår dock om hur man skall få in det som en 

naturlig del av systemet. Eftersom sådana beslut tas från högre instanser i samhället är 

det vidare dessa som bör få vetskap om läget. För att poängtera hur det ser ur bör fler 

studier bedrivas inom hälsocoachingområdet, vilket vidare är något som både Kreitzer 

med flera (2008) och Wolever med flera (2011) poängterar i sina studier. 

Resultatet av denna studie kring vad det finns för behov, intresse och efterfrågan av 

hälsocoaching visar att den spontana reaktionen kopplad till begreppet ofta är positiv. 

Man tycker att tjänsten hälsocoaching verkar tilltalande och borde etableras i större 

grad. Detta samtidigt som hälsocoachingbegreppet tycks vara svårt att definiera och 

ses som en aning förvirrande för många. Hälsocoachingbegreppet kan således, precis 

som hälsobegreppet ses som ett diffust begrepp, vilket är något som Medin & 

Alexandersson (2000) resonerar kring. Även detta tyder på att fler studier bör göras 

inom området. 

Att behovet och intresse finns för hälsocoaching, kan alltså utrönas av denna studie. 

Något som dock är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att respondenterna i 

denna studie återkommande svarat att det är bra för andra människor att besöka en 

hälsocoach, men inget som dem själva är intresserade av. Detta skulle kunna 

spekuleras vidare om, ifall detta är en sanning eller om det bara är så att det är svårt 

att själv inse att man kan behöva hjälp. Om så är fallet kommer det bli problematiskt 

att i stort locka folk till att självmant besöka en hälsocoach i framtiden och man måste 

därför arbeta för att forma en tydligare plats för tjänsten i samhället. En annan aspekt 

som enligt resultatet av denna studie skulle kunna hindra människor från att besöka en 

hälsocoach, kan vara av ekonomiska skäl. Även i detta sammanhang kan det vara 

intressant att diskutera ett visst samarbete med sjukvården. Att införa hälsocoachingen 

inom detta område tycks ha flera fördelar, det skulle enligt resultatet i denna studie 

även bidra till en viss säkrad kvalité som i sin tur skulle skapa trygghet. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2007) finns det ett inarbetat förtroende inom sjukvården och 

eftersom människor frekvent besöker denna instans årligen, i synnerhet de människor 

som tillhör vissa riskgrupper, kan platsen vara lämplig. Förutom de ekonomiska 

aspekter som framkom vara en viktig del av intresset för hälsocoaching i denna 
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studie, så tycks det ofta även handla om att få ihop tiden i vardagen, som för så många 

präglas av stress och mycket att göra. Att prioritera sin egna hälsa i större grad tycks 

vara en relevant fråga här, vilket innebär att hälsocoachen bör vara tillgänglig under 

flexibla tider. Att förändra människors syn på sin egen hälsa och att ta den på större 

allvar kan ses som en komplex fråga på samhällsnivå. Enligt Pellmer & Wrammer 

(2007) är det dock viktigt att komma ihåg att val av livsstil inte utgör ett fritt 

intellektuellt val av vanor. För varje individ är valet styrt av livslång erfarenhet, 

samspel med andra, egen självkänsla och inte minst vilket hälsofrämjande stöd som 

det omgivande samhället kan erbjuda. Det tycks således vara lätt att stå med pekpinne 

och säga vad som borde förändras, men i praktiken handlar det om så mycket mer. 

 

Möjligheterna att förbättra folkhälsan både nationellt och globalt tycks finnas. Det 

kan tänkas att globala folkhälsomål som rör exempelvis undernäring och övervikt, 

könssjukdomar, tobak och alkoholmissbruk, dåligt vatten, sanitets- och 

hygienproblem, arbetsrelaterad ohälsa och luftföroreningar är sådana problem som 

skulle kunna gå att förändra genom att arbeta med dem på både samhälls- och 

individnivå. Vad gäller Sveriges elva målområden som är utfärdade av Statens 

Folkhälsoinstitut (2010) så skulle man kunna fokusera på att främst arbeta med de 

senare uppspaltade målen i denna plan, med hälsocoaching som utgångspunkt. Dessa 

är mål som rör hälsa i arbetslivet, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot 

smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och 

livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. I enlighet med denna studies 

resultat kring hur tjänsten hälsocoaching skulle kunna användas i samhället, så kan 

det anses lämpligt att arbeta med dessa målområden då de rör livsstilsfrågor och 

därmed skulle kunna bearbetas med de metoder som används inom hälsocoaching. 

 

Som en slutsats för denna studie skulle man kunna säga att det finns möjligheter och 

förutsättningar för tjänsten hälsocoaching att etablera sig på marknaden och finna 

potentiella konsumenter. För att skapa en god tjänst krävs dock vidare forskning inom 

ämnet samt regleringar om utbildning och verksamheten. 
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Metoddiskussion 

För att öka studiens tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet har val av metod och 

studiedesign motiverats i studiens metodavsnitt. Detta kan vidare härledas till den 

kvalitativa studiens trovärdighet. En redogörelse av undersökningens 

forskningsprocess och dess delar görs därför för att öka trovärdigheten i studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det som ökar tillförlitligheten i denna studie är bland annat att alla personerna som 

blivit intervjuade har fått ta plats i resultatet samt att en hög etiskt medvetenhet 

genomsyrar hela arbetet då varje inblandad person har behandlats med varsamhet och 

respekt. Eftersom tolkningsnivån för analysen huvudsakligen ligger på en manifest 

nivå så har det tydligaste i intervjuerna plockats fram, vilket också bekräftar dess 

trovärdighet. 

 

En kritisk aspekt ur den kvalitativa metoden är att den kan bli subjektiv och det kan 

vara lätt hänt att intervjuaren påverkar resultatet i och med den sociala interaktionen. 

Det kan dessutom vara känsligt att deltaga eftersom respondenten inte känner sig 

anonym på samma sätt som i exempelvis en enkät (Trost, 2012). Något annat som kan 

påverka den kvalitativa intervjun, är att frågor kan tolkas på olika sätt av intervjuaren 

och intervjupersonen och att det således kan bli svårt att veta vad intervjupersonen 

exakt har svarat på (Olsson & Sörensen. 2001). De eventuella svagheterna med den 

kvalitativa metoden rör de känslomässiga effekter som kan komma att spela in vid 

exempelvis användandet av en kvalitativ intervju som metod, då det naturligt 

känslomässiga hos människan kan ta övertaget och störa huvudsyftet åt fel riktning 

(Trost 2010). Trots dessa svagheter med den kvalitativa metoden så ansågs denna 

ansats som den enda lämpliga för just denna studie. De kritiska momenten har 

granskats noggrann och eftertanke har ägnats till varje beslut. 

 

Urvalet för studien är anpassat utefter studiens syfte och omfattning. Det strategiska 

urvalet innebär att resultatet inte generaliseras till den övriga befolkningen, men 

samtidigt kan ett intressant resultat som speglar en grupp människors tankar och 

åsikter kring hälsocoaching redogöras för. En god förståelse inom ämnet ges således 
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(Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). 

 

Vid intervjutillfällena lades stort fokus på att möta respondenterna på ett etiskt 

godtagbart vis. När det gäller graden av strukturering för varje intervjutillfälle så har 

intervjun alltid anpassats efter den som blir intervjuad. Den språkliga nivån, 

följdfrågor samt frågornas ordningsföljd har därför varierat. Den ordagranna 

transkriberingen har underlättat för analysen och inspelningen tycks inte ha varit 

något störmoment för respondenterna, även om man skall ha i åtanke att denna kan 

påverka samtalet. Studien och genomförandet av intervjuerna har letts av en person. 

Här kan man vidare diskutera om det hade varit bra att vara flera, för att få olika 

perspektiv på olika aspekter i studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Något som varit svårt i denna studie har varit att få ihop resultatet av analysen på ett 

tydligt vis. Alla kategorier har inte specifikt kunnat avgränsas från varandra, vilket 

gör att vissa koder kan gå in i varandra. Trots denna problematik har en helhetssyn 

inom området kunnat skapas. Samtidigt kan slutsatsen dras att hälsocoaching är ett 

område som innefattar flera delar som ligger nära varandra och som alla har ett 

samband. Det är troligt att de olika kategorierena lättare skulle kunna avgränsas från 

varandra i denna studie om datainsamlingsmaterialet varit större, det vill säga om fler 

intervjuer gjorts. Man skulle därför kunna säga att resultatet av denna studie ej är 

mättat, något som med större sanolikhet hade kunnat uppnåtts med fler intervjuer. 

 

Studiens betydelse 

Resultatet som kommit fram av denna studie kan vara värdefullt i flera avseenden. 

Först och främst, kan resultatet intressera de som är beredda att utbilda sig till 

hälsocoacher, för att få en inblick i hur läget ser ut. Denna studie kan även intressera 

de lärosäten som erbjuder utbildningar inom området eller som på annat sätt är 

intresserade av branschen. Resultatet av studien skulle förutom detta, även kunna vara 

betydelsefulla för utvecklandet av hälsofrämjande arbete i stort, genom att ge 

information om vilka hälsofrämjande åtgärder som skulle kunna vara aktuella, sett ur 

ett större perspektiv. För att en studie som denna ska vara av intresse på en högre nivå 
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i samhället tycks det dock krävas undersökningar på mer avancerade nivåer. 

Exempelvis så skulle liknande studier kunna genomföras med ett större antal 

individer. Även kvantitativ forskning skulle vara av värde inom området för att i 

större mån kunna generalisera resultaten den allmänna befolkningen. Man skulle 

kunna se det som att denna undersökning, i en mindre skala, bidragit till att ta reda på 

hur marknaden ser ut för tjänsten hälsocoaching, och om det eventuellt är något som 

man borde satsa mer på. Denna studie kan därför ses som en form av pilotstudie. 
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BILAGA 1 
Samtyckesblankett 

 

Genom att skriva under nedan, ger du mig möjlighet att samla in värdefull information till mitt 
examensarbete för mina studier vid Karlstads Universitet på Hälsa- och Wellnessprogrammet. 

Examensarbetet är en B-uppsats som baseras på en undersökning som syftar till att ta reda på vad det 
finns för attityder och uppfattningar kring begreppet hälsocoaching, detta genom djupintervjuer med 
olika personer.  

Det är helt och hållet frivilligt att medverka. Det går bra att avbryta intervjun när som helst om så 
önskas och alla frågor behöver inte besvaras. Jag har tystnadsplikt för det som sägs och din identitet 
kommer inte att avslöjas i det färdiga arbetet 

Samtalet kommer att spelas in och transkriberas. Bandningen kommer därefter att förstöras. 
Intervjumaterialet kommer att ligga till grund för examensarbetet, tillsammans med aktuell forskning 
inom området.  

Om du väljer att deltaga kommer det att vara till stor hjälp för mitt arbete. Finns det intresse av att läsa 
min färdiga uppsats, är du varmt välkommen att fylla i din mailadress eller hemadress nedan, så skickar 
jag uppsatsen när den är klar.  

 
 
 
 
 
 
Härmed samtycker jag till att deltaga i studien beskriven ovan  
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift, för och efternamn 
 
 
________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
_____________________________________________________ 
Ort och datum 
 

________________________________________________________ 
Mailadress eller hemadress, vid intresse av studiens färdiga resultat 

 

 
 
Tack för din medverkan! 
Sanna Dahlström 

Student vid Karlstads Universitet 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

 

Inledning & Information 

• Berätta kort om studien 
• Fyll i samtyckesblankett 
• Berätta om respondentens villkor gällande: frivillighet, konfidentiellt, 

möjlighet att avbryta/inte besvara alla frågor 

Begreppet hälsocoaching 

• Vad tänker du på när du hör hälsocoaching? 
• Vad är hälsa för dig?  
• Vad är en coach för dig? 
• Är det ett positivt eller negativt laddat begrepp? 

Erfarenheter 

• Har du tidigare erfarenheter av någon form av hälsocoaching? 
• Hur var i så fall dessa upplevelser? 

Förväntningar 

• Om du skulle besöka en hälsocoach, vad skulle du då förvänta dig? 
• Vad skulle du önska dig av en hälsocoach?  
• Hur skulle du vilja bli bemött? 

Behov 

• Hur känner du inför att besöka en hälsocoach? 
• Skulle du kunna tänka dig att besöka en hälsocoach som det ser ut nu?  
• Skulle du ha möjlighet att besöka en hälsocoach (tid, ekonomi..)?  
• Vad skulle du vara beredd att betala för att besöka en hälsocoach? 

Avslut 

• Är det något mer som du vill tillägga? 
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”Spontana” följdfrågor 

• Kan du berätta lite mer om..? 
• Vad innebär..? 
• Det där var intressant, kan du utveckla det lite..? 
• Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan..? 
• Skulle du kunna ge exempel på vad det skulle kunna vara..? 
• Vilken betydelse har..? 
• Hur tänker du kring..? 

 


