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Abstrakt 

Bakgrund: Landstinget i Kalmar län arbetar kontinuerligt med frågor kring hälsa och 

lanserar därför olika hälsofrämjande insatser med mål att förebygga sjukdomar. En av 

insatserna är hälsocoaching där klienter får hjälp med en beteendeförändring. Syfte: Att 

kartlägga allmänhetens uppfattning om yrket hälsocoach ur ett befolkningsstatistiskt 

(ålder, kön, kroppsmasseindex) perspektiv, i relation till hur stor motivation som fanns 

till beteendeförändring mellan ålderngruppernna under 30 år och över 30 år. Syftet var 

också att via intervjuer få ökad förståelse kring vad individer söker stöd för vid en 

beteendeförändring. Metod: Studien har använt sig av en mixed method-ansats, vilket 

innebär att både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den kvantitativa ansatsen 

bestod av en enkätundersöking (n=174) där allmänhetens uppfattning om yrket 

hälsocoach kartlades. Vidare gjordes intervjuer med respondenter (n=4) för att få en 

djupare förståelse kring vad individer söker stöd för vid en beteendeförändring. 

Resultat: Det fanns en signifikant skillnad i motivation (p=0,011) mellan 

åldersgrupperna under 30 och över 30 år, där individer över 30 tendera att vara mer 

motiverad till en beteendeförändring. Det fann ingen signifikant skillnad mellan kön 

och motivation (p=0,151) eller kroppsmasseindex och motivation (p=0,646). 

Respondenterna tyckte också att hälsocoacher stöttade, motiverade och uppmuntrade 

dem till en bättre livsstil med hjälp en form av undervisning innehållande träning och 

hälsa, genom teman: “Kunskap”, “Motivation/Medvetenhet” och “Balans” som 

framkom i studien. Slutsats: Studien visade att individer över 30 år har en tendens att 

vara mer motiverade till en beteendeförändring än individer under 30 år. Studien visade 

även att den allmänna uppfattningen av yrket hälsocoach är otydlig.   
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Förord 

Det finns en stigande ohälsa i samhället, samtidigt som intresset för en god folkhälsa 

ökar och en hälsofrämjande insats i samhället är Hälsocoaching. Under dessa tre år på 

universitet har vårt intresse för hälsofrämjande insatser på samhällsnivå ökat. Därmed 

har vi valt att skriva om yrket hälsocoach då det finns en viss problematik i yrkestiteln 

och en skev bild av vad en hälsocoach gör för något.  

  

Vi vill tacka vår handledare Jesper Augustsson som har varit mycket hjälpsam under 

studiens gång och Thony Ragnarsson som hjälpte oss med att finna intervjupersoner.  

 

Vi skulle också vilja tacka samtliga individer som valde att delta i studien samt Hanna 

Johansson och Sandra Karlsson på Landstinget i Kalmar län som hjälpte oss med att 

generera idéer till intervjuguiden.  

 

Phaisarn Gustafsson, Andreas Jungerby, Martin Persson 

Kalmar, 2018 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Hälsa 
Eftersom individer tolkar och upplever hälsan på olika sätt bidrar det till att begreppet 

hälsa definieras olika. WHO (1948) definierar hälsa som: “Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom 

eller handikapp”. Definitionen har blivit kritiserad för att vara utopisk och opraktisk, 

framför allt vad gäller kravet “fullständigt välbefinnande”. Detta har stimulerat till en 

utveckling av hälsobegreppet och i slutet av 1970-talet vidareutvecklades WHO:s 

ursprungliga definition av hälsa till “målet för hälsoarbete är att uppnå sådan nivå av 

hälsa, att det stödjer människor att kunna leva socialt och ekonomiskt produktiva liv”. 

Synen på hälsa har därmed förändrats från att betraktas som ett statiskt tillstånd till att 

istället anses som en process (Pellmer, Wrammer & Wrammer, 2012). 

 

År 2025 beräknas en tredjedel av den svenska befolkningen vara 60 år eller äldre och i 

följd av den stigande åldern beräknas den genomsnittliga åldern att öka till 86,2 år för 

kvinnor och 83,6 år för män. Som konsekvens av den stigande åldern krävs en ökad 

hälso- och äldrevård, likväl hälsofrämjande projekt för att förebygga sjukdomar. Sverige 

har även en av de bättre hälsomodellerna som är finansierad av allmänheten, vilket 

innebär att det är tillgängligt för alla i behov (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

 

Ur ett hälsopromotivt arbete finns det två perspektiv, nämligen salutogent och patogent. 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och är ett teoretiskt förhållningssätt vilket utgår 

ifrån vad som gör individen frisk och hur hälsan kan förbättras. Det salutogena 

perspektivet används inom friskvårdsverksamheter och fokuserar på främjandet av 

hälsan på både grupp- och individnivå. Gentemot ett salutogent förhållningssätt bygger 

det patogena perspektivet på medicinsk vetenskap och förklarar varför ohälsan uppstår 

och hur sjukdomen kan lindras eller botas. I perspektivet identifieras risker och faktorer 

i följd av att kunna eliminera orsaker till ohälsa och sjukdom. De aktörer som arbetar 

med patogent förhållningssätt är sjuk- och hälsovården genom att diagnostisera och 

behandla patienter med medicinering. Hälsan behöver dock inte ses som ett dikotomi, 

vilket innebär en uppdelning av en helhet i två separata delar, utan kan ses som en 

dynamisk process utifrån ett kontinuum tänkande. Ett kontinuum kring hälsan innebär 

en förflyttning mellan ohälsa och hälsa (Winroth & Rydqvist 2008).  
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Figur 1. Hälsan som ett kontinuum. Bearbetning efter original av Winroth & Rydqvist (2008). 

 

1.2 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och sjukersättning, 

samtidigt uppskattas idag mellan 20 och 40 procent av befolkningen lida av psykisk 

ohälsa. Personer med en psykisk störning har även en större risk för att råka ut för 

exempelvis hjärtinfarkt då bland annat rökning, missbruk av alkohol, övervikt, brist på 

motion, svagt socialt nätverk och låg social status är överrepresenterade av personer 

med psykiska problem. Kostnaden för psykisk ohälsa i samhället räknades även ut år 

1997 till att vara cirka 50 miljarder kronor, varav vårdnads kostnaderna utgjorde en 

tredjedel av den totala summan (Pellmer, Wrammer & Wrammer, 2012). 

 

1.3 Fysisk ohälsa 
Kännedomen kring den fysiska aktivitetens hälsoeffekter räcker inte alltid för att 

effektivt vägleda individer och främja fysisk aktivitet trots den dagliga 

rekommendationen som lyder: “Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel 

rask promenad.Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den 

dagliga mängden eller intensiteten” (Jansson & Anderssen, 2008). Det krävs kunskaper 

inom hur mycket aktivitet som behövs (dos, frekvens, volym) för olika grupper i 

samhället för att uppnå olika hälsoeffekter och stressreducering. Det finns ett dos-

responsförhållande mellan fysisk aktivitet och hälsa, där en högre dos av fysisk aktivitet 

medför högre hälsovinster. Graden av intensitet går inte att ange i exakta tal, utan måste 

anges i förhållande till varje individs funktionsförmåga (Faskunger, 2013).  

 

En stillasittande livsstil och otillräckligt fysiskt aktiv vardag kan leda till kroniska 

sjukdomar som idag har övergått till att vara det allvarligaste folkhälsoproblemet i 

dagens samhälle. År 2020 har WHO beräknat att kroniska sjukdomar kommer att ligga 

bakom nästan tre fjärdedelar av alla dödsfall i världen, vilket kommer att leda till 

mycket höga kostnader för sjukvårdssystemet och samhället. Dessutom beräknas antalet 

individer med typ 2-diabetes att stiga markant år 2020 vilket idag är en välkänd 
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koppling med felaktig kosthållning, rökning, alkohol och en stillasittande livsstil 

(Faskunger, 2013). 

 

1.4 Folkhälsoarbete i samhället 
Ordet folkhälsa användes redan i början av 1900-talet och beskrivs i ordböcker bland 

annat som “ett folks fysiska och andliga hälsa”. Begreppet kan även beskrivas som det 

allmänna hälsotillståndet i en hel befolkning och för att uppnå en god folkhälsa krävs 

det att hälsan är likvärdigt fördelad i befolkningen. Det vill säga folkhälsan kan ses som 

ett samspel mellan grundläggande levnadsförhållanden, individens livsstil samt 

förutsättningar att fatta hälsoriktiga beslut, befolkningens åldersstruktur, ärftliga 

förhållanden och resurser i samhället (Pellmer, Wrammer & Wrammer et al, 2012). I 

Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år, utbildningsnivån och 

livslängden ökar och invånarna är produktiva och aktiva längre i livet gentemot tidigare 

generationer. Samtidigt som vi blir friskare växer skillnaden i hälsa mellan grupper av 

människor och ojämlikheten som uppstår bromsar samhällets utveckling och begränsar 

till ett gott liv. Både kommuner och landsting har ett stort ansvar till att förbättra hälsan 

hos alla och samtidigt minska skillnaderna i hälsa mellan grupperna (Landstinget i 

Kalmar län, 2017).  

 

Hälsans bestämningsfaktorer är ett helhetsperspektiv som beskriver hälsans påverkan på 

olika nivåer och strukturer i samhället. De första faktorerna som påverkar hälsan är 

ålder, kön och ärftliga faktorer som ger olika förutsättningar för hälsan. Individuella 

livsstilsfaktorer som står närmst individen är mat, rökning, alkohol, sömn, motion och 

sex- och samlevnad. Nästa nivå beskriver det samhälleliga och lokala nätverket som 

t.ex. sociala relationer och socialt stöd. Därefter kommer en nivå som omfattar 

levnadsvillkor och arbetsförhållanden där faktorer som utbildning, arbetslöshet, 

boendesituation, hälso- och sjukvård och arbetsmiljö berörs. I den yttersta nivån berörs 

socioekonomisk, kulturella och miljörelaterade faktorer (Pellmer, Wrammer & 

Wrammer, 2012). De val som görs i de lägre nivåerna kan påverka utfallet i de övre 

nivåerna. Som modellen kring hälsans bestämningsfaktorer beskriver påverkas 

folkhälsan på många områden. Samverkan mellan samhällets olika aktörer är därmed en 

viktig aspekt för att bedriva en god och hållbar folkhälsa.  
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Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer. Bearbetning efter original av Dahlgren & Whitehead (1991).  

 

Att förebygga sjukdom och främja hälsa är en viktig del i den svenska hälso- och 

sjukvården. Enligt Sveriges kommuner och landsting bör hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder tydligare appliceras in i vår vårdkedja, med tanke på 

både hälsoaspekter, men även hälsoekonomin. Ett hälsofrämjande förhållningssätt i all 

vård och rehabilitering ger också stöd till patienternas egen förmåga att förebygga 

sjukdom (SKL, 2009). Hälso- och sjukvården bör förebygga sjukdomar genom att 

stödja människors förändring av levnadsvanor till exempel tobaksbruk, missbruk av 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Kommunernas 

folkhälsoarbete kan tillämpas inom bland annat skolan, socialtjänsten, miljö- och 

hälsoskyddet, samhällsplaneringen och Pellmer, Wrammer & Wrammer (2012) 

beskriver två nätverk för folkhälsoarbete med kommuner som bas, dels “Nätverket för 

strategiska folkhälsoarbeten i kommunerna” som är ett nätverk där ett tjugotal 

kommuner av olika storlekar ingår med spridning över hela landet. Syftet med nätverket 

är att träffas två till tre gånger per år och vara en kontakt mellan kommunerna och SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) i de strategiska folkhälsofrågorna, samt vara en 

mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte där bland annat Kalmar kommun 

ingår (SKL, 2018).  

 

Det andra nätverket som nämns är det nationella nätverket “Healthy Cities” med både 

stora och små städer som bildades år 2004. Healty Cities Sverige (2018) arbetar 

strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. I 
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nätverket ingår både politiker och tjänstemän. Healthy Cities övergripande mål är att 

arbeta för kvalitet och  jämlikhet inom den nationella folkhälsan samt att gemensamt 

skapa strukturer för en hållbar utveckling, de jobbar med att stödja 

medlemskommunerna i deras utveckling av den lokala folkhälsopolitiken och det lokala 

folkhälsoarbetet samt verkar genom att vara en samarbetspartner för den nationella 

välfärds- och folkhälsoarenan (Pellmer, Wrammer & Wrammer et al, 2012) 

 

1.5 Hälsomål i Kalmar läns Landsting  
Landstinget i Kalmar län arbetar bland annat efter nationella mål i syfte att skapa en god 

folkhälsa. Delmålen är att främja hälsan, tobaksfritt län, fysiskt aktiva invånare, psykisk 

hälsa, jämställd och jämlik hälsa genom hela livet. Målområdet “främja hälsa” är mer 

övergripande och i detta mål ingår de andra fokusområdena (tobak, fysisk aktivitet, 

psykisk ohälsa och jämställd och jämlik hälsa). Det hälsofrämjande arbetet sker genom 

olika planerade aktiviteter och insatser som exempelvis öka användningen av digitala 

verktyg i mötet med patienter i syfte att förbättra levnadsvanor, fokus på äldre genom 

Sund Smart Stark Senior. Även verksamhetsanpassade utbildningar för externa aktörer 

kring psykisk ohälsa och införande av jämställdhetsutbildningar för chefer, politiker och 

medarbetare i landstinget (Landstinget i Kalmar län, 2017). 

 

Landstinget i Kalmar län arbetar för en god folkhälsa med olika insatser och ett projekt 

utfördes i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar där familjer fick ta del av en 

livsstilsförändring i form av hälsovägledning av studenter som studerar ett 

idrottsvetenskapligt program med inriktning fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv. 

Projektet gick ut på att under 10-12 veckor motivera och inspirera familjer till att leva 

ett mer hälsosamt liv genom olika hälsofrämjande verktyg. Personliga möten med 

motiverande samtal applicerades, gemensam målsättning och fysiska tester 

genomfördes löpandes under tidsperioden. Under projektets gång ansågs det finnas en 

viss problematik i svarsfrekvensen och deltagandet i projektet. Hälsofrämjande insatser 

i form av livsstilsförändringar, stöttning till förändring och arbete med sin hälsa i ett 

förebyggande syfte når inte fram till den breda befolkningen trots att det erbjuds utan 

kostnader. Att nå friska personer och arbeta hälsofrämjande är syftet, men resurserna tas 

inte vara på. 
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1.6 Hälsocoachens roll 
Hälsocoaching och rollen som hälsocoach kan anses vara diffus i det avseendet att 

individer med olika utbildningar i olika sektorer i samhället kan besitta titeln 

hälsocoach. I en studie där hälsocoacher observerades på tre federala och kvalificerade 

hälsocentraler i USA utförd av Johnson et al (2017) menade de att trots ökningen av 

hälsocoachning och dess positiva inverkan, finns det en oklar bild om vad en 

hälsocoach gör i praktiken. Studien visade att en hälsocoach arbetar i olika steg och 

börjar med att inledningsvis göra en medicinsk återblick för att stämma av vilka 

mediciner patienten tar och vilken mängd/dos av medicinen som tas. Denna process 

visade om patienten hade slutat med någon specifik medicin utan att ha meddelat läkare 

eller annan hälsocoach. Därefter påbörjades en process där information samlades in 

kring levnadsvanor, kostvanor, stressfaktorer, träningsvanor, hälsomål och tidigare 

hälsostatus. 

 

Andra arbetssätt och tillvägagångssätt en hälsocoach genomgår med patienter är att 

förmedla kunskap, målsättning och handlingsplanering, stödåtgärder, se igenom 

kommande möten med läkare eller hälsocoach. Johnson et al (2017) menade att med 

hjälp av en hälsocoachs insats får patienterna en djupare förståelse kring varför vissa 

mediciner och råd rekommenderas av deras läkare. Samtidigt som möten med en 

hälsocoach förmedlar kunskap till patienten och hjälper därmed patienten till att själv 

inse att en livsstilsförändring kan behöva att tillkomma. 

 

1.7 Motiverande samtal 
Ohälsosamma val i livet och en stillasittande vardag behöver inte nödvändigtvis bero på 

kunskapsbrist, utan det kan tyda på brist på motivation och en svag förmåga till att göra 

en beteendeförrändring. En definition av motivation är: “sannolikheten att en person 

påbörjar och upprätthåller en specifik förändringsstrategi” (Miller & Rollick, 2002). 

Motivation är själva drivkraften till att öka sin fysiska aktivitet, minska sitt 

stillasittande, äta en mer varierad och sund kost. Samtidigt som att motivation handlar 

om hur viktigt en person anser att en förändring av en situation är och kan därmed ses 

som en benägenhet till ett visst beteende (Faskunger & Nylund, 2014).  
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Motiverande samtal används som en professionell samtalsmetodik och lämpar sig väl 

för patienter som vill genomgå livsstilsförändringar. Metoden nyttjas framförallt inom 

hälso- och sjukvården, socialtjänsten och olika rehabiliteringsverksamheter. Syftet är att 

engagera individer till att reflektera över sin problematik och låta patienten finna egna 

lösningar. Det är viktigt som rådgivare att lyssna och visa tillit om att individer kan 

finna de rätta vägarna i sina egna liv, genom att föra en dialog stimulerar rådgivaren 

individers kreativitet, dock behöver rådgivaren visa respekt för patientens 

självbestämmande. Motiverande samtal bidrar till att individer ska känna sig sedd, hörd, 

förstådd och accepterad. Effekten kan sedan leda till en högre motivation och att 

klienten växer som människa (Barth & Näsholm, 2014., Ivarsson, 2013). 

 

En viktig beståndsdel i hälsocoachens arbete är det motiverande samtalet (MI-samtal). 

Kivelä et al (2014) beskriver att meningen med hälsocoaching är att motivera klienter 

till att uppnå mål som förbättrar livskvaliteten och i sin tur leder till en förbättrad hälsa. 

Hälsocoachen väger alternativ, strukturerar en plan och identifierar utmaningar för sina 

klienter i strävan efter att bidra till en förbättrad livsstil. Genom att aktivt lyssna, förstå, 

uppmuntra, stötta, motivera och ge feedback till sina klienter bidrar det till ett 

framgångsrikt hälsopromotivt arbete. 

 

1.8 Tidigare forskning 
Tidigare forskning har undersökt vikten av att ha med en hälsocoach i ett team på flertal 

vårdcentraler som visat ett positivt resultat kring tillfrisknandet hos patienter och 

tillförlitligheten till personalen. Kivelä et al (2014) undersökte effekten av en 

hälsocoach hos vuxna patienter med kroniska sjukdomar med hjälp av en systematisk 

litteraturöversikt. Studiens resultat visade att en hälsocoach var viktig för patienterna för 

att främja deras hälsa inom psykiska, fysiska och sociala arenor genom motiverande 

samtal och rådgivning i syfte med att bidra till en livsstilsförändring. Thom et al (2014) 

utförde en liknande studie, men inriktade sig mer mot om hälsocoacher påverkade 

patienternas tillit till primärvårds personalen. Patienterna fick under 12 månaders tid 

svara på enkäter som innehöll frågor som t.ex. “Kan du tänka dig att rekommendera din 

läkare för en vän eller familjemedlem?”. Slutsatsen var att sjukvården gick mer mot ett 

teambaserat arbete och där en hälsocoach har en stor påverkan och kan öka tilliten 

mellan sjukvårdspersonal och patienter. 
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Dagens teknologi har gett oss möjlighet att lättare komma i kontakt med patienter och 

kunder genom olika hälso- och vårdcentraler. En australiensisk studie (Hara et al, 2011) 

genomförde en interventionsstudie om telefonbaserad hälsocoaching som omfattade 

5174 personer. Hälsocoacherna erbjöd två tjänster varav en handlade om informativ 

delaktighet i form av evidensbaserade information kring hälsosam kost, fysisk aktivitet 

och upprätthållande av en hälsosam kroppsvikt. Den andra möjligheten var att ta del av 

ett sex månaders program där varje individ hade en hälsocoach och fick evidensbaserat 

stöd genom olika psykologiska modeller inom coachning kring motivation, överkomma 

barrier i livet, förmågan att kunna tillämpa relevanta mål till livsstilsförändringar, 

utveckla handlingar och motverka återfall. Resultatet visade att 61% av 3240 personer 

som valde erbjudandet med hälsocoachning fullföljde aldrig det sex månader långa 

programmet. Slutsatsen de drog i studien var att de som använde sig av de informativa 

och hälsovägledande åtgärderna var socialt utsatta grupper i samhället med riskfaktorer 

till sjukdom. 

 

Edmunds, Hurst, Harvey (2011) undersökte olika faktorer till varför individer inte 

deltog i fysisk aktivitet som arbetsplatsen erbjöd. Undersökningen skedde inom ett stort 

företag i Storbritannien där de anställda prioriterade bort fysisk aktivitet. Interventionen 

pågick i 18 månader där de anställda fick tillgång till diverse fysisk aktiviteter såsom 

aerobics, yoga, tillgång till gym med mera. I resultatet fann forskarna olika teman som 

identifierade barriärer till individernas beteende. Först och främst var det lågt 

självförtroende då många inte visste hur man använde diverse gymredskap och ansågs 

skämma ut sig själva. Sedan fanns det attityden kring fysisk aktivitet där respondenterna 

prioritera bort träningen mot andra saker. En annan förekommande faktor var brist på 

tid och energi där respondenterna upplevde en hög stressnivå och mental utmattning 

inför fysisk aktivitet. Miljö nämns också då respondenterna inte tyckte om att 

promenera omkring industriella byggnader och saknade parker. Sista temat var 

responsen till fysisk aktivitet då många upplevde en högre motivation om de kunde 

relatera det med sina medarbetare. 

 

Att hälsocoachning fungerar och är lönsamt finns det idag forskning som stärker upp, 

dock har forskning inom hälsocoaching bedrivits i en större utsträckning hos individer 

som redan är sjuka, dvs blivit inlagda på vårdcentraler. Det finns därmed en 
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kunskapslucka om hur livsstilsrådgivning bedrivs och hur individer nås som i 

utgångsläget är friska.  

 

2 Samarbetspartner 
Vi har ingått i ett samarbete med Landstinget i Kalmar län för att försöka ta reda på 

vilka faktorer som är avgörande för individer som söker stöd i en beteendeförändring. 

Vår uppgift som Idrottsvetarstudenter var att samla in både kvalitativ och kvantitativ 

data inom ämnet som sedan kan ligga till grund för Landstinget i hur dem ska arbeta 

hälsopromotivt i samhället. Det Landstinget erbjuder oss är en unik chans att tillämpa 

våra kunskaper genom att förbättra hälsoinsatser i Kalmar län.  

 

3 Syfte 
Syftet var dels att kartlägga allmänhetens uppfattning om yrket hälsocoach ur ett 

befolkningsstatistiskt (ålder, kön, kroppsmasseindex) perspektiv, i relation till hur stor 

motivation som fanns till beteendeförändring mellan åldersgrupperna under 30 år och 

över 30 år. Syftet var också att via intervjuer få ökad förståelse kring vad individer 

söker stöd för vid en beteendeförändring. 

 

4 Frågeställning 
För att besvara studiens syfte formulerades en bred frågeställning som besvaras med 

hjälp av fyra underfrågor.  

 

Hur kan förståelsen öka för hälsocoachens roll att främja folkhälsoarbetet i 

samhället? 

- I vilken kontext har allmänheten hört talas om begreppet hälsocoach?  

- Vad söker individen stöd i vid en beteendeförändring?  

- Vad är allmänhetens uppfattning om hälsocoach? 

- Finns det några demografiska skillnader i motivation till en beteendeförändring? 

 

5 Teori 
I avsnittet kommer transteoretiska modellen av beteendeförändring att presenteras. 

Valet av teori är starkt kopplat till de beteendestadierna som en hälsocoach bemöter vid 

olika insatser med klienter. Den transteoretiska modellen beskriver hur vårt beteende 

kan förändras där själva motivationen är drivkraften och gör förändringen meningsfullt.  
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5.1 Transteoretiska modellen av beteendeförändring 
Modellen visar olika förändringsstadier individer befinner sig inom olika skeden i 

beteendeförändringen där processen styrs av vår villighet till förändring och kan 

uppfattas vara en stor utmaning. Att förändra ett beteende är inte enkelt och tron på sin 

egen förmåga, dvs en hög self-efficacy har stor betydelse för att en förändring ska 

kunna genomföras (Bandura, 1982). 

 

Första stadiet i förändringsprocessen (precontemplation) kallas för förnekelsestadiet och 

syftar till att individen förnekar att det finns en problematik och inte överväger någon 

form av beteendeförändring inom de kommande månaderna. Orsaken till att individer 

befinner sig i det första stadiet kan bero på okunnighet kring konsekvenserna till det 

specifika beteendet. Insatser vid det första stadiet tenderar många gånger till att 

misslyckas på grund av motivationsbrist och oemottaglig till förändring. Nästa steg i 

modellen är begrundandestadiet (contemplation) där individer begrundar sig över en 

förändring de kommande månaderna. Individien upplever en ambivalens kring 

beteendeförädningen och utan professionell hjälp tenderar många att misslyckas. 

Ytterligare steg framåt i modellen är förberedelsestadiet (preparation) vars individer 

tenderar till att ta handling över sitt beteende inom en omedelbar framtid där det oftast 

sker inom den påföljande månaden. I detta stadiet har individer tagit en handling där 

han eller hon generellt har en plan över vad som skall göras, till exempel kontakta en 

psykolog eller konsult. Det fjärde steget i transteoretiska modellen är handlingsstadiet 

(action) vilket syftar till att individer har tagit specifika ändringar i sitt beteende inom de 

senaste sex månaderna. Inom handlingsstadiet finns det olika tillvägagångssätt om hur 

beteendeföräningar kan se ut. Det ena sättet är att individer helt och hållet ändrar sitt 

beteende, gentemot den successiva förändringsprocessen vilket är det andra 

tillvägagångssättet. Sista steget i transteoretiska modellen är upprätthållande stadiet 

(maintenance) där individer arbetar med att förhindra återfall och behöver 

nödvändigtvis inte tillämpa fler förändringsprocesser som i det tidigare stadiet. Baserat 

på individens frestelse och tron på sin egen förmåga, varar upprätthållande stadiet 

mellan sex månader till fem år (Prochaska, 2008). 

 

En avslutande process i modellen (termination) kan ses när individen har uppnått en 

nivå där ingen frestelse kring det gamla beteendet finns kvar och visar en stark tro på sin 
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egen förmåga, dvs en hög self efficacy. De tidigare stadierna i modellen såsom 

precontemplation och contemplation är mest stabila likväl de senare stadierna som 

maintenance och termination där risken för återfall är minimal. Däremot är de mittersta 

stadierna såsom preparation och action mest förändringsbar och kan medföra 

progression och regression i beteendet beroende på den hjälp individen får (Prochaska, 

2008). 

 

 

Figur 3. Transteoretiska modellen om beteendeförändring. Bearbetat efter original av Grimley & 

Prochaska (2018). 
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6 Metod 
 

6.1 Studiedesign 
Studiens design var mixed metod, en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats i 

form av en enkät undersökning och semistrukturerade intervjuer. Syftet med att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ metod är att skapa en djupare förståelse ur det 

kvalitativa materialet som sedan kan jämföras och kompletteras med den bredare 

förståelsen ur den kvantitativa empirin (Bryman & Bell, 2013). Både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod har begränsningar och styrkor i genomförandet. Genom att 

kombinera dessa metoder kan det bidra till en större förståelse kring 

forskningsproblemet eller frågeställningen. Den kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingen sker parallellt med varandra och jämförs eller kompletterar till 

varandra i resultatet och skapa en tolkning (Creswell, 2014). 

 

 

Figur 4. Flödesschema över det metodologiska tillvägagångssättet. Bearbetning av original från Creswell 

(2014). 
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Studien utformades även med hjälp av olika former av trianguleringar, dels 

metodtriangulering (mixed method) och en forskartriangulering, då författarna av 

studien bestod av tre personer och analyserade samma data. Forskningen anses då vara 

konstruerad och framtagen från minst två perspektiv (Denzin & Lincoln 2017). I denna 

studie genomfördes den kvalitativa delen i form av semistrukturerade intervjuer  

parallellt med den kvantitativa ansatsen och tillsammans besvarade studiens 

frågeställning. 

 

6.2 Urval  
Studien har tillämpat ett ändamålsenligt urval gällande den kvalitativa datan. Urval för 

intervjuerna omfattade de individer som har tagit del av livsstilsrådgivning eller 

hälsoarbete i syfte till att främja sin hälsa. Detta är på grund av att de har någon form av 

motivation till att göra en beteendeförändring likväl för att inte få en missvisande 

datainsamling. Urvalet kring intervjuerna bestod av fyra individer varav tre kvinnor i 

ålder 43, 42 och 56, samt en man i 49 års ålder. Kring enkätundersökningen tillämpades 

ett randomiserat urval då syftet var att nå ut till den breda befolkningen genom ett 

massutskick (Denscombe, 2014).   

 

6.3 Kvantitativ datainsamling 
Den kvantitativa empirin samlades in med hjälp av en enkätundersökning och 

variablerna som förekom i enkäten var exempelvis: socioekonomisk status, kön, ålder, 

självupplevd hälsa samt frågor kring hälsocoach. Enkäten utformades genom Google 

formulär och skickades ut elektroniskt via facebook i olika grupper. Enkäten var 

tillgängligt i en vecka innan datan samlades in för bearbetning (n=174). Datan 

analyseras sedan i IBM SPSS Statistics 23 och med hjälp av ett Chi-Square test kunde 

en skillnad urskiljas mellan grupperna gällande motivation till beteendeförändring där 

p<0.05* ansågs vara signifikant. Variablerna som valdes för analys var ålder, kön, 

kroppsmasseindex (BMI) i relation till till hur stor motivation som fanns till 

beteendeförändring. 

 

Grupperna kring normal- och övervikt för BMI togs fram med hjälp av riktlinjer från 

WHO (2018) där 18,0 till 24,9 ansågs vara normalvikt och 25+ ansågs vara övervikt. 

BMI framtogs genom formeln Vikt / (Längd x Längd). BMI i studien delades därmed in 
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i två grupper, individer under 24,9 och individer över 25 för att sedan ställas mot 

påståendet kring motivation till beteendeförändring. 

 

Åldersgrupperna delades in en ung grupp och en äldre grupp. I den unga gruppen bestod 

alla som var under 30 år och den äldre gruppen bestod av individer över 30 år. 

Samtidigt sammanställdes kategorierna “Ingen motivation”, “Lite motivation, “Måttlig 

motivation”, “Hög motivation” och “Väldigt hög motivation” till nya kategorier som 

“Låg motivation”, “Måttlig motivation” och “Hög motivation” för att underlätta 

analyseringen av datan. 

 

6.4 Kvalitativ datainsamling 
Den kvalitativa empirin samlades in med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 

Detta är för att med hjälp av öppna frågor och följdfrågor kunna få fram så mycket 

information som möjligt. Datainsamlingen skedde med hjälp av telefonintervjuer och 

för att kunna analysera och transkribera den insamlade datan spelades samtalen in. I 

följd av transkriberingen gjordes en innehållsanalys för att kunna tematisera innehållet 

(se bilaga 2), vilket innebär att intervjun kodas och kategorier skapas. Analysprocessen 

skedde i olika steg. Först identifierades meningsbärande enheter i egenskap av citat. 

Nästa steg i processen var att kondensera enheterna, för att skapa ett mer lätthanterligt 

material och samtidigt behålla det huvudsakliga innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

6.5 Validitet och reliabilitet   
Första kravet är validitet som definierar ett mätinstruments förmåga att mäta det som 

avses att mäta. Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument och om 

instrumentet inte mäter det som avser att mäta innehåller studien en låg validitet. I en 

mixed method studiedesign måste den kvalitativa och kvantitativa empirin valideras 

separat (Creswell, 2014). Enkäten i denna studien pilottestats av 15 bekanta individer 

innan utskick för att säkerställa frågorna, likaså har intervjuguiden prövats på tre andra 

individer innan intervjuprocessen. Pilottestningen av enkäten genererade att 

svarsalternativen kring de frågor som berörde den fysiska aktiviteten ändrades från antal 

timmar, samt dagar till påstående som ”aldrig, sällan, ibland, ofta och mycket ofta”. 

Anledningen till denna ändring var på grund av att respondenterna hade svårt att 

uppskatta sin fysiska aktivitet i antalet timmar samt dagar. 
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Ett ytterligare krav är reliabilitet som innebär att ett mätinstrument ger tillförlitliga och 

stabila utslag. Det menas med att om andra forskare får samma typ av resultat om de 

använder samma tillvägagångssätt. Alltså är resultatet oförändrad från en studie om 

undersökningen skulle genomföras på nytt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Enkäterna till studien har samlats in digitalt och empirin har inte behandlats manuellt, 

därför minimeras risken för slarvfel då det finns stor risk att det blir fel vid manuell 

överföring av data (Denscombe, 2014).   

 

6.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
En hög grad av tillförlitlighet i studien visas i den bemärkelse att intervjuerna har relativ 

hög struktureringsgrad i form av semistrukturerade intervjuguide, vilket innebär att 

respondenterna till viss del svarade på samma frågor i samma ordningsföljd. 

Användningen av ljudinspelade intervjuer kan även höja studiens tillförlitlighet, då den 

empiriska datainsamlingen kan avlyssnas i repris och noggrant kontrolleras av forskaren 

(Patel & Davidson, 2011). Samtidigt poängterar Denscombe (2014) att en utformad 

intervjumall och följdfrågor kan höja tillförlitligheten i en studie.  

 

6.7 Forskningsetik 
Forskningsetiska överväganden handlar om att kunna hitta en balans mellan olika 

intressen som är legitima. Detta är för att dagens forskning har en viktig ställning i 

samhället och stora förväntningar, dock ställs samma krav på forskarna. De har ansvar 

för de respondenter som medverkar i studien och förväntas genomföra forskningen med 

en hög kvalité. De frågor som ställs ska huvudsakligen beröra forskningens syfte för att 

skydda individerna och samhället. Ett annat krav som ställs är bland annat 

individskyddet som innebär att vi inte ska utsätta deltagarna för psykisk eller fysisk 

skada, kränkning eller förödmjuka. För att genomföra ett forskningsprojekt krävs ett 

vetenskapligt utförande av urval och de råd som lyder är under Vetenskapsrådet (2017) 

som har fastställt principerna för hur processen ska genomföras. De grundläggande 

etiska frågorna berör frivillighet, integritet och konfidentialitet samt anonymitet (Olsson 

& Sörensen, 2011). De kraven lyder följande:  

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte och att det 

är begripligt. Likväl alla moment och metoder som ingår. Individen ska kunna veta vad 
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det innebär att medverka i studien. Genom att informera både skriftligt och muntligt i 

god tid har individen möjligheten till att ta ställning. Information kring medverkan ska 

innehålla frivillighet där individen har rätt till att avbryta utan anledning när som helst 

under undersökningen utan några konsekvenser. Namn, telefonnummer och dylikt av 

projektledaren måste ingå i informationen. Informationen ska leda till att deltagarna 

medger sitt samtycke till studien och vilket syftar till samtyckeskravet. Det innebär att 

individerna medger samtycke om de uppgifter för studiens syfte som beskrivits i 

informationen. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna deltagarna lämnar till 

undersökningen ska behandlas så konfidentiellt som möjligt. Det ska bevaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet endast förbrukas för forskningsändamål och inget annat. Det 

menas med att uppgifterna inte får användas för andra icke-vetenskapliga syften (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

 

Utifrån Vetenskapsrådets (2017) villkor har vi informerat deltagarna med hjälp av ett 

informationsbrev. I brevet informerades deltagarna om studiens syfte och vad det 

innebar att medverka i studien (se bilaga c). Deltagarna informerades om frivillighet i 

studien och kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan någon specifik anledning. 

Bevaringen av uppgifterna skedde enligt konfidentialitetskravet genom anonymitet och 

förbrukas endast för forskningsändamål. För att skydda respondenterna har fiktiva namn 

används i studien. När individerna har fått del av informationen och medgett samtycke 

tillät det oss att använda uppgifterna de har lämnat för studien. 

 

7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten ur de kvantitativa och kvalitativa empirin separata.  

 

7.1 Kvantitativa resultat 
 
Tabell 1. Tabellen beskriver skillnaden mellan variablerna under 30 år och över 30 år mot 

motivation till beteendeförändring. 

Ålder (n=174) Låg motivation Måttlig motivation Hög motivation 

Under 30 år (n=88)* 30 47 11 

Över 30 år (n=86) 16 46 24 
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*Det fanns en signifikant skillnad (p=0,011) mellan individer under 30 år och över 30 år. 

Individer som är över 30 år har en tendens att vara mer motiverade till en beteendeförändring. 

 

 

Tabell 2: Tabellen beskriver skillnaden mellan variablerna kön och motivation till 

beteendeförändring. 

Kön (n=174) Låg motivation Måttlig motivation Hög motivation 

Man (n=61) 15 38 8 

Kvinna (n=113) 31 55 27 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad (p=0,151) mellan könen gällande motivation 

till en beteendeförändring (Tabell 2). 

 

Tabell 3: Tabellen beskriver skillnanden mellan variablerna kroppsmassindex (BMI) och 

motivation till beteendeförändring. 

BMI (n=172) Låg motivation Måttlig motivation Hög motivation 

Normalvikt (n=100) 27 55 18 

Övervikt (n=72) 17 38 17 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad (p=0,646) mellan BMI och motivation (Tabell 

3). 
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Figur 5. Andelen personer som svarade på enkäten som hört talas om benämningen hälsocoach. 

 

 

Figur 6.Olika sammanhang informanterna hört talas om benämningen hälsocoach. 
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Figur 7. Andelen deltagare som har använt sig utav en hälsocoach. 

 

 

Figur 8. Respondenternas villighet till att använda sig av en hälsocoach i förebyggande syfte för ens 

hälsa. 
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Figur 9. Respondenternas uppfattning om hälsocoachens huvuduppgift. 

 

7.2 Sammanfattning av kvantitativa resultat 
Resultaten visar en signifikant skillnad i motivation (p=0,011) mellan åldersgrupperna 

under 30 år och över 30 år. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen och 

motivation (p=0,151) eller BMI och motivation (p=0,646). 

 

7.3 Kvalitativa resultat 
I detta avsnittet kommer det kvalitativa resultatet att redovisas med fiktiva namn för att 

skydda respondenternas identitet. Samtliga respondenter har använt eller använder sig 

av en hälsocoach för att förändra sitt beteende och med hjälp av transkriberingen kunde 

en innehållsanalys utföras. I innehållsanalysen upptäcktes upprepade nyckelord i 

samtliga intervjuer som utformade teman utifrån frågeställningen. De teman som 

utformades var motivation/medvetenhet, balans och kunskap.  

 

7.3.1 Motivation/medvetenhet 

Informanterna menade att vid en uppkommande ohälsa bidrog det till en viss 

medvetenhet om sin livssituation. Den ökade medvetenheten bidrog till ett agerande 

tillstånd som i sin tur ökade motivationen kring beteendeförändringen. 

 

Arne: “ops, här ligger jag på för högt blodtryck och det är ju dags att göra något åt 

det”, det motiverar mig. Högt blodtryck går ändå att göra någonting åt så det kändes 

ändå som att det är en bra väckarklocka. Det var just den här trigger situationen…” 
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Lisa:  “...att jag behövde det, jag var ganska stressad. Kände att jag behövde ta tag i 

det, att jag behövde komma ut och så där.” 

 

7.3.2 Balans 

Temat berörde individernas balans i livet. Deltagarna i studien hävdar att en god hälsa 

medför en god balans mellan jobb, fritid, familj, kost och träning. Respondenterna 

menar att det finns flertal parametrar i livet som påverkar deras välbefinnande och att en 

god hälsa utgörs av omfattande helhetsbild i livspusslet.  

 

Fiora:“Att komma i bättre form, att bli piggare, att orka livet ut. Jag tänker egentligen 

inte nu, nu har man orken och kraften, hyfsat. Men jag tänker på sen, när barnen växer 

upp, man ska hålla många år, så kan jag känna. och redan nu vid 42 års åldern så 

känner man att orken tryter. Jag känner att jag är äldre.” 

 

Arne: “Det är många olika saker, dels är det en känsla av att veta att man inte lever så 

hälsosamt, dvs äter rätt kost, motionerar för lite, stressar för mycket, sover dåligt, 

socialt att hinna med sina vänner, känslan av att det här hinner jag inte med och då får 

man också den här allmänna upplevelsen av att den viktiga komponenten för hälsa och 

här kanske jag liksom inte riktigt mår riktigt bra i det då.” 

 

 Amanda: “Och sen tänker jag också att hälsocoachen har hjälpt mig med att 

upprätthålla träningen när det är svårt att hitta tid i vardagen...” 

 

7.3.3 Kunskap 

Temat berörde deltagarnas kunskap kring hälsocoachens yrkesroll i samhället. 

Respondenterna i studien gav liknande svar på frågan om hur de upplever 

hälsocoachens huvudsakliga arbetssätt. Återkommande uppfattningar var bland annat 

kombinationen av kostrådgivning, träningsplanering, stöttning och generell 

livsstilsrådgivning. 

 

Fiora: “Stötta och uppmuntra och pusha, ge råd, ge kunskap.” 

 

Lisa: “nä men jag uppfattade det som en pt, lite om hälsa, kost och sådär. Jag har fått 

kostråd, och det har vi gjort två gånger, det ha varit superbra med tips o så, och 
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träningsplan ha vi oxå gjort utifrån vad jag vill uppnå. nä jag ha gjort lite mer än vad 

jag hade tänkt från början, för det är tack vare henne. 

 

Arne:  “...nu ser jag det mer, gym kopplar jag det ofta med kroppsideal och liksom en 

extrem hälsotrend som jag ibland upplever som ohälsosam och där jag sett personliga 

tränare då liksom, men jag har en mycket mer nyanserad bild av hälsocoacher eftersom 

det är så många andra komponenter som jag kanske inte tänkte på då. Stressreduktion 

framförallt och kost då kanske.” 

 

7.4 Sammanfattning av kvalitativa resultat 
Under analysen av intervjumaterialet framgick upprepade nyckelord som kunde 

kategoriseras till olika teman. Temat balans handlar om respondenternas strävan efter 

en god livskvalité och en jämvikt mellan de olika parametrarna i livet. 

Motivation/medvetenhet beskriver respondenternas agerande tillstånd när det uppstod en 

problematik kring deras hälsa och hur det motiverade dem till en beteendeförändring. 

Kunskap redogör för respondenternas uppfattning om vad som är hälsocoachens 

huvudsakliga arbetssätt, där en informell undervisning av träning och hälsa äger rum. 

 

8 Diskussion 
Studiens syfte var dels att kartlägga allmänhetens uppfattning om yrket hälsocoach i 

relation till hur stor motivation som fanns till beteendeförändring. Syftet var också att få 

ökad förståelse kring vad individer söker stöd för vid en beteendeförändring. Nedan 

görs en diskussion och besvaring av studiens syfte. 

 

8.1 Sammankopplande teori 
Transteoretiska modellen beskriver olika stadier i en beteendeförändring och visar vart 

individer befinner sig i där motivationen är själva drivkraften. Utifrån insamlad data 

hävdar respondenterna om en ökad medvetenhet kring hälsan i deras livssituation och 

hur det motiverade dem till en förändring (Prochaska, 2008).  

 

Utifrån den transteoretiska modellen kan temat Motivation/Medvetenhet förstås genom 

att intervjuinformanterna hamnade i begrundandestadiet innan hälsocoach projektet 

eftersom de hade övervägt en beteendeförändring under en längre tidsperiod utan att 

åtgärda det. Konsekvenserna av en stillasittande vardag och dylikt ledde sedan till en 

ohälsosam livsstil som motiverade respondenterna till att ta handling. Temat Kunskap 
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kopplas med handlingsstadiet då informanterna tog hjälp av en hälsocoach som 

“utbildade” dem om träning, kost, hälsa och motiverade dem till att ta ansvar för sin 

hälsa. Temat Balans kopplas ihop med upprätthållandestadiet i den transteoretiska 

modellen. Respondenterna har funnit en balans i livet och jobbar med att bibehålla det 

nyfunna beteendet, i det här läget kan en hälsocoach hjälpa till med att sätta upp nya 

mål.  

 

 

8.2 I vilken kontext har allmänheten hört talas om begreppet 
hälsocoach? 
Studiens resultat visar att av de tillfrågade så hade 129 av 174 (74%) hört talas om 

begreppet hälsocoach (Figur 5) vilket visar att de flesta känner till begreppet. De 

Informanter som hade hört talas om begreppet (129 st) fick även svara på i vilket 

sammanhang de hört talats om en hälsocoach (Figur 6). Störst andelen svarade “genom 

vänner och bekanta” (36%) följt av “övrigt” (20%) och “gymverksamheter” (13%).  

 

Tidigare studier (Johnson et al, 2017., Kivelä et al, 2014., Thom et al 2014., 

Ammentorp et al, 2013) beskriver hälsocoachen som något som används inom vården 

men utifrån studiens respondenter hade bara 3% hört talas om det via vården. Nämnda 

studier är inte gjorda i Sverige och innebörden av begreppet kan därmed vara 

annorlunda. Det kan tänkas betyda att hälsocoacherna i Sverige har en mindre roll inom 

vården än i andra länder och ännu inte har etablerat sig i just den sektorn. 

 

8.3 Vad söker individen stöd för vid en beteendeförändring? 
Utifrån kvalitativ datainsamling berättade respondenterna om balansen i livet. 

Deltagarna hävdar att hälsocoacher stöttar dem med motivation, kost- och 

träningsprogram samt jämvikt mellan arbetsliv, privatliv och finna tid för att 

upprätthålla den nya livsstilen i deras vardag. Detta är på grund av att det finns flertal 

parametrar i livet som påverkar individers välbefinnande och att en god hälsa utgörs av 

en omfattande helhetsbild i livspusslet. Likväl en studie av Kivelä et al (2014) menar de 

att hälsocoaching är viktigt för att främja den psykiska, fysiska och sociala hälsan hos 

patienter med hjälp av motiverande samtal och rådgivning. Studien tyder på att 

hälsocoacher tar hänsyn till flera saker som kan påverka hälsan och att det individer 

söker stöd i är en balans mellan dessa parametrar. Hara et al (2014) menar också att 
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individer söker stöd hos en hälsocoach när det har uppstått ett problem i deras hälsa, dvs 

en obalans i livet mellan olika hälsoparametrar.  

 

8.4 Vad är allmänhetens uppfattning om hälsocoach? 
Men hjälp av en kartläggning visade denna studie att majoriteten av deltagarna, 104/174 

(60%) ansåg att huvuduppgiften för en hälsocoach är att erbjuda livsstilsrådgivning i 

kombination med tränings- och kostprogram. Varav 47/174 (27%) ansåg att hälsocoach 

bör erbjuda enbart livsstilsrådgivning med hjälp av motiverande samtal och målsättning. 

15/174 (9%) ansåg att huvuduppgiften för en hälsocoach var att strukturera och erbjuda 

prestationsinriktade tränings- och kostprogram. Endast 8/174 (5%) ansåg att 

hälsocoachens huvuduppgift omfattade något som inte nämnts ovan (Figur 9). Utifrån 

temat kunskap kopplade respondenterna hälsocoachens roll med yrket personliga 

tränare innan de deltog i ett hälsocoach projekt. Efter projektets gång fick 

respondenterna en mer nyanserad bild av vad en hälsocoach är för något och insåg att 

det fanns mer omfattande kompetens i yrket än enbart träning och kost. 

 

Tidigare forskning utförd av Johnson et al (2017) och Garland & Norton (2013) 

beskriver hälsocoachens roll inom vården där patienter får rådgivning, motiverande 

samtal och verktyg för att främja sin hälsa, medan majoriteten av respondenterna i 

denna studie kopplar hälsocoach till en personlig tränare inom träning- och 

gymbranschen. Det finns olika arbetssätt i hur en hälsocoach kan bedriva sitt arbete och 

kan därmed bidra till en skev bild av vad en hälsocoach gör då de arbetar på olika sätt i 

samhället. Anledningen till denna diffusa bild av hälsocoachen kan bero på att det finns 

många olika arbetssätt och arenor.  

 

8.5 Finns det några demografiska skillnader i motivation till en 
beteendeförändring?  
Trots att många av respondenter är motiverade till att använda sig av en hälsocoach har 

majoriteten inte tagit hjälp av en (Figur 7 & Figur 8). I temat motivation/medvetenhet 

berättade respondenterna om en ökad medvetenhet vid uppkommande åkomma som 

motiverade dem till en beteendeförändring. Sedan finner den kvantitativa datan en 

signifikant skillnad i motivation mellan yngre och äldre (p=0,011). Detta kan tänkas 

beror på att äldre löper en större risk för åkomma vid en ohälsosamt livsstil. Tidigare 

statistik av folkhälsomyndigheten (2017) visar även en ökad trend kring ohälsa och en 

studie av Sahlen et al (2013) visar att den svenska befolkningen blir äldre och kräver 
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mer hälso- och äldrevård likväl hälsofrämjande projekter för att förebygga sjukdomar. 

Därmed kan en tillkomst av åkomma motivera individer till en beteendeförändring då 

ohälsa kan byggas upp under lång tid och vid kritiskt tillstånd bidra till en motiverande 

faktor till förändring. Trots att det fanns en signifikant skillnad mellan motivation och 

ålder fanns det ingen skillnad mellan motivation och kön eller mellan BMI och 

motivation i denna studie. 

 

8.6 Hur kan hälsocoachens roll förbättras och främja folkhälsoarbetet i 
samhället? 
Studiens resultat tillsammans med tidigare forskning tyder på att individer söker stöd 

hos hälsocoacher när det uppstått ett problem i deras hälsa och det som de söker stöd i 

är att återfinna en god balans mellan olika parametrar i livet som t.ex. den fysisk, 

psykiska och sociala hälsan. I och med en stigande trend kring ohälsa samt att 

befolkning blir äldre, kräver det fler hälsofrämjande projekt för att förebygga 

sjukdomar. Ett sätt att främja hälsan är via en hälsocoach som hjälper klienter till en 

bättre hälsa. Dock skiljer sig litteraturen och respondenternas uppfattning i denna 

studien där majoriteten av enkätundersökningen tyder på att en hälsocoachens arbetssätt 

bör omfatta livsstilsrådgivning i kombination med tränings- och kostprogram.  

 

Otydligheten kring yrket hälsocoach kan bidra till en osäkerhet hos individer som kan 

tänkas söka stöd hos hälsocoacher då det finns olika verksamheter med samma typ av 

yrkestitel. Benämningen hälsocoach kan finnas inom både sjukhus, vårdcentraler, 

gymverksamheter, samt hos massageterapeuter vilket kan ge en förvrängd bild av yrket 

till allmänheten som kan anses vara problematiskt.   

 

Hälsocoach omfattar en mer komplex yrkesroll i jämförelse med en personlig tränare 

även om det finns likheter. Därmed kan det finnas en potentiell utveckling av yrket där 

en klar definition och autentisk legitimering kan bidra till en korrekt uppfattning om 

yrkesrollen. Andra faktorer som kan behöva att tillkomma i förbättring kring 

hälsocoachens roll är att bättre marknadsföra yrket via vårdcentraler, samt belysa 

allmänheten om vad en hälsocoach arbetar med. 

 

8.7 Metoddiskussion 
Studien har utgått från en mixed method design med ett deduktivt förhållningssätt vilket 

betyder att insamlad empiri har besvarat frågeställningar. Valet att tillämpa en mixed 
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method var för att kunna få en större förståelse kring syftet, att enbart göra en kvalitativ 

eller kvantitativ studie kan medföra att forskarna missar viktiga resultat. Studien har 

gjorts utifrån ett parallellt tillvägagångssätt för att den kvantitativa och kvalitativa datan 

ska komplettera varandra, inte att det ska ses som två olika studier där den ena utgår 

ifrån den andra. Konsekvensen med att genomföra mixed method med ett parallellt 

tillvägagångssätt istället för ett sekventiellt, där den ena metoden bygger upp till eller 

baseras på den kan bidra till andra resultat. Genomförandet av en sekventiell mixed 

method kräver betydligt mer tid (Creswell, 2014), därav valet av parallellt 

tillvägagångssätt i denna uppsats. Det är viktigt att påpeka att en vetenskaplig studie 

inte per automatik blir bättre enbart genom att använda sig utav en mixed method, 

precis som vid forskning som baseras på antingen ett kvalitativt eller kvantitativt sätt så 

måste den planeras och utföras på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011). 

 

Utskick av enkäten skedde elektronisk för att kunna nå ut till en större befolkning med 

ett randomiserad urval där enkäten lades ut i olika grupper på Facebook. En nackdel 

med studiens elektroniska enkätundersökning kan vara att det fanns möjlighet att 

genomföra enkäten flera gånger, då ett google konto var nödvändigt för respondenterna 

om vi hade säkerställt oss att inte erhålla fler svar från samma individ. 

 

Intervjuerna i studien skedde över telefon på grund av tillgängligheten och dialogen 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att underlätta analysen. En nackdel med 

telefonintervjuer som tillvägagångssätt är att samtalet kan upplevas opersonligt och 

subtila meddelanden i form av kroppsspråk kan då gå miste om. Det här kan bidra till att 

telefonintervjuer inte ger lika djupgående svar som kan förekomma vid ett personligt 

möte.  
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9 Slutsats 
Studien visade att individer över 30 år har en tendens till att vara mer motiverade till en 

beteendeförändring än individer under 30 år. Studien visade även att den allmänna 

uppfattningen av yrket hälsocoach är otydlig. Framtida studier bör undersöka 

långsiktiga hälsoeffekter av hälsocoaching vid förebyggande insatser, lämpligen ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Det skulle även vara relevant att undersöka motiverande 

faktorer till beteendeförändring hos individer under 30 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

28 
 

10 Referenser 
Ammentorp, J., Uhrenfeldt, L., Angel, F., Ehrensvärd, M., Carlsen B, E. & Kofoed, P-

E. (2013) Can life coaching improve health outcomes? – A systematic review of 

intervention studies. BMC Health Serv Res. 13, ss. 428. Doi: 10.1186/1472-6963-13-

428 

 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist 

37(2), ss.122-147. Doi: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122 

 

Barth, T. & Näsholm, C. (2006). Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till 

förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bauman, A, E., O’Hara, B, J., Phongsavan, P., Venugopal, K. (2011), Characteristics of 

participants in Australia’s get healthy telephone-based lifestyle information and 

coaching service: reaching disadvantaged communities and those most at need , Health 

education research. 26, ss. 1097-1106. Doi: 10.1093/her/cyr091 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Creswell, J, W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

 

Dahlgren, G. & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equti 

in health. Stockholm: Institute of Future Studies. 

 

David, M. & Sutton D, C. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide : For Small-scale Research 

Projects. 5. uppl., Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education. 

 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2017). The SAGE handbook of qualitative research (Fifth 

ed.). Los Angeles: Sage. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015179/
https://dx.doi.org/10.1186%2F1472-6963-13-428
https://dx.doi.org/10.1186%2F1472-6963-13-428
http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122


  
 

29 

 

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder 

för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Edmunds, S., Hurst, L., Harvey, K. (2011). Physical activity barriers in the workplace : 

An exploration of factors contributing to non-participation in a UK workplace physical 

activity intervention. International Journal of Workplace Health Management, 6(3), ss. 

227-240. Doi: doi.org/10.1108/IJWHM-11-2010-0040 

 

Eriksson, L, T. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda, forska och rapportera. 10. 

uppl. Stockholm: Liber. 

 

Faskunger, J. (2013). Fysisk aktivitet och folkhälsa. (1. uppl.. ed.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Garland, J. & Norton, W. (2013). The rise of health coaching. British journal of nursing, 

22(22), ss. 1152. Doi: doi.org/10.12968/bjon.2013.22.20.1152 

 

Holm Ivarsson, B. (2013). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och 

sjukvården : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma 

matvanor. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Gothia. 

 

Jansson, E. & Anderssen, S. A. (2008). Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet. 

I: Ståhle, A. (red.). FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

 

Johnson, C., Saba, G., Wolf, J., Garner, H. & Thom H, D. (2017). What do health 

coaches do? Direct observation of health coach activities during medical and patient-

health coach visits at 3 federally qualified health centers. Patient education and 

counseling. 101(5), ss. 900-907. Doi: https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.11.017  

 

Johnsson, H., Lindholm, L., Nyström, L., Sahlen, K, G. (2013), Health coaching to 

promote healthier lifestyle among older people at moderate risk for cardiovascular 

diseases, diabetes and depression: a study protocol for a randomized controlled trail in 

https://doi.org/10.1108/IJWHM-11-2010-0040
https://doi.org/10.12968/bjon.2013.22.20.1152
https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.11.017


  
 

30 

Sweden, BMC Public Health, (13), ss. 199. Doi: 10.1186/1471-2458-13-199  

 

Kivelä, K., Elo, S., Kyngäs, H. & Kääriäinen, M. (2014). The effects of health coaching 

on adult patients with chronic diseases: A systematic review. Patient education and 

counseling. 97(2), ss. 147-157. Doi: https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.07.026 

 

Miller, W. & Rollick, S. (2002). Motivational Interviewing: preparing people for 

change. Andra utgåvan. The Guilford Press, London. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (4., [uppdaterade] uppl.. ed.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap; 

[foto: Håkan Wramner] (3., kompletterade uppl.. ed.). Stockholm: Liber. 

 

Prochaska O, J. (2008) Decision making in the Transtheoretical model of behavior 

change, Med Decis Making. 28(6), ss. 845-859, Doi: 10.1177/0272989X08327068 

 

Statens Folkhälsoinstitut. (2009). Det är aldrig för sent!: Förbättra äldres hälsa med 

möten, mat och aktivitet. Östersund: Davidsons tryckeri AB. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Öppna jämförelser - folkhälsa - 

indikatorbeskrivning. Stockholm: Rapport Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2012). Att lyckas med Folkhälsoprojekt. 

Stockholm: Rapport Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Thom H. D., Hessler, D., Willward-Grace, R., Bodenheimer, T., Najmabadi, A., Araujo, 

C. & Chen H, E. (2014). Does health coaching patients t́rust in their primary care 

provider? Patient Education and Counseling. 96(1), ss. 135-138. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.03.018  

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-199
https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.07.026
https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.03.018


  
 

31 

 

Winroth, J. & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion : Med fokus på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

10.1 Elektroniska källor 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Folkhälsans utveckling. - 

https://www.folkhälsomyndiheten.se - [Hämtad 2018-04-05] 

 

God forskningssed. (2017). Etik. 

https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html - [Hämtad 2018-04-19] 

 

Healthy cities Sverige. (2018). http://www.healthycities.se/syfte-och-mal/ - [Hämtad 

den 2018-04-05] 

 

Landstinget i Kalmar län. (2017). Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete. 

http://www.ltkalmar.se/politik/kallelser-och-handlingar-2017/landstingsstyrelsen-2017-

06-13/ - [Hämtad 2018-01-10]  

 

Svergies landsting och kommuner. (2018). Nätverk och samarbeten i folkhälsoarbetet 

https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/natverkochsamarbeten.634.html - [Hämtad 2018-

04-05] 

 

Transteoretiska modellen om beteendeförändring. (2018). 

https://valenbv26.wordpress.com/2014/11/30/theory-lit-analysis-the-importance-of-the-

transtheoretical-model/ - [Hämtad 2018-04-11] 

 

WHO (1948). Constitution. Geneva: WHO Head Office. 

http://www.who.int/about/mission/en/ - [Hämtad 2018-05-14] 

 

WHO. (2018). Body mass index. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi - [Hämtad 2018-05-03] 

 

https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
http://www.healthycities.se/syfte-och-mal/
http://www.ltkalmar.se/politik/kallelser-och-handlingar-2017/landstingsstyrelsen-2017-06-13/
http://www.ltkalmar.se/politik/kallelser-och-handlingar-2017/landstingsstyrelsen-2017-06-13/
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/natverkochsamarbeten.634.html
https://valenbv26.wordpress.com/2014/11/30/theory-lit-analysis-the-importance-of-the-transtheoretical-model/
https://valenbv26.wordpress.com/2014/11/30/theory-lit-analysis-the-importance-of-the-transtheoretical-model/
http://www.who.int/about/mission/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi


  
 

I 
 

11 Bilagor 

11.1 Bilaga A. Intervjuguide 

Tema Hälsa: 

1. Hur upplever du din hälsa? 

2. Vad är ohälsa för dig? 

3. Vem ansvarar för din hälsa? 

 

Tema Hälsocoach: 

1. Vad anser du är hälsocoachens roll? 

2. I vilket kontext har du kommit i kontakt/hört talats om hälsocoach? 

 

Tema Beteendeförändring: 

1. Vad motiverar och inspirera dig att använda en hälsocoach? 

2. Hur ser du på att göra en eventuell beteende förändring? 

3. Hur kan din omgivning (familj, vänner) stödja dig på bäst sätt vid en beteende 

förändring? 

4. Hur ofta har du kontakt med din coach? 
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11.2 Bilaga B. Enkät och informationsbrev 
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11.3 Bilaga C. Innehållsanalys 

 


