
 

 

Hälsocoaching 
- En interventionsstudie av effekten av tre veckors 

hälsocoaching 

 

Health coaching 

-An intervention study of the effect of three weeks health coaching 

 

Beatrice Ericsson 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Idrottsvetenskap med inriktning idrottscoaching 

Examensarbete 15 högskolepoäng 

Handledare: Christian Augustsson 

Examinerande lärare: Pernilla Hedström 

 



2 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns en mängd forskning som visar på positiva effekter av fysisk 

aktivitet och vilka hälsorisker som finns vid fysisk inaktivitet. Trots detta så ökar 

stillasittandet och många individer i samhället idag har hälsoproblem. Syfte: Syftet 

med denna undersökning är att se hur tre veckors hälsocoaching kan påverka 

människors mående och motivation. Metod: En kvalitativ interventionsstudie med 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex personer med olika mål och 

startlägen. Resultat: Utifrån intervjuerna gick det att tyda att tre veckors 

hälsocoaching förändrade respondenternas motivation till fysisk aktivitet. Samtliga 

respondenter är på väg mot en mer aktiv livsstil. En slutsats som dras i denna 

undersökning är att många faktiskt kan behöva ta hjälp av en hälsocoach för att 

komma igång med sin livsstilsförändring. 

Nyckelord: Hälsa, hälsocoaching, hälsofrämjande arbete, motivation 
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Abstract 

Background: There is a lot of research showing positive effects of physical activity 

and the health risks associated with physical inactivity. Despite this, sedentary is 

increasing and many individuals in society today have health problems. Purpose: 

The purpose of this study is to see how three weeks health coaching can affect 

people's well-being and motivation. Method: A qualitative intervention study with 

semistructured interviews was conducted with six individuals with different goals and 

starting positions. Result: Based on the interviews, it could be read that three weeks 

of health coaching changed the respondents' motivation for physical activity. All 

respondents are on their way to a more active lifestyle. A conclusion drawn in this 

study is that many may actually need to use a health coach to get started with their 

lifestyle change. 

Keywords: Health, health coaching, health promotion, motivation  
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1. Inledning 

 

Ämnet hälsa och efterfrågan av kunskap och coaching blir idag allt mer vanligt. I 

stora delar av samhället idag finns det hälsoproblem, och orsaken ligger bland annat i 

att arbetsvillkoren blivit hårdare, stress är mer vanligt och övriga frågor vad gäller 

exempelvis relationer och livsåskådning är också faktorer som tas upp i olika debatter 

gällande ohälsa (Winroth & Rydqvist, 2008; Hedström, 2016). Sociala medier, TV 

och nyhetssajter visar dagligen annonser, texter och bilder på hur vi bland annat går 

ner 5 kilo per vecka, hur vi får ”drömformen” med hjälp av en ny diet eller med hjälp 

av ett “magiskt” pulver. Våra hjärnor tar in väldigt mycket information och vi har 

svårt att bearbeta allt vi ser och hör. Vad av allt är trovärdigt och fungerar egentligen? 

Påverkas motivationen positivt eller negativt av dessa bilder och annonser? Kunskap 

är här väldigt viktigt för att inte bli lurad och ohälsosam av några av dessa så kallade 

“enkla” knep.  

Svensk Idrottsforskning visar bland annat att fysisk aktivitet förebygger mental 

ohälsa och stress. Det räcker med vardaglig fysisk aktivitet i form av bland annat 

promenader, cykling till och från jobb/skola eller att ta trapporna istället för hissen 

för att bidra till bättre hälsa. Tidigare forskning visar dock att det krävs mer fysisk 

aktivitet när det gäller att förebygga ångestrelaterade symptom (CIF, 2010). Det finns 

en mängd forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet och vilka 

hälsorisker som finns vid fysisk inaktivitet. Trots detta så ökar stillasittandet. Hur 

kommer det sig? Jag tror att många vet om detta, utan att behöva läsa 

forskningsstudier, men att det inte finns någon motivation som driver dem till 

förändring. Jag tror att det finns fler individer än vi tror där ute som inte har så 

mycket kunskap vad gäller olika hälsofrämjande metoder och som kanske behöver 

lite vägledning och stöttning. Denna studie fokuserar på att undersöka om 

hälsocoaching kan vara till hjälp för att få några individer att må lite bättre och hitta 

motivation till motion. 

1.1 Hälsocoachintervention  

 

För att genomföra denna studie så tog jag därför kontakt med en grupp människor 
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som på något sätt vill ha hjälp. Antingen hade de stannat upp med sin träning eller 

inte kommit vidare, eller så hade de svårt att komma igång från första början. Vissa 

kan ha gett upp innan de tagit kontakt med någon som kunnat hjälpa dem eller så 

tyckte de att det är en dyr åtgärd och därför struntat i det. Så jag känner då att det 

minsta jag kunde göra var att hjälpa när jag fick chansen. För att läsa mer om 

tillvägagångssätt se 6.4. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är främst att se hur individers mående och motivation till 

fysisk aktivitet kan påverkas av bara några veckors hälsocoaching. För att få svar på 

syftet så har följande frågor sats upp; 

• Hur upplevs tre veckors coaching ha för effekter på individernas välmående? 

• Hur påverkas motivationen till fysisk aktivitet? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Jag kommer här nedan i denna del att bearbeta viktiga begrepp som kommer att 

förekomma under arbetet och även gå igenom relevant tidigare forskning. 

 

2.1 Centrala Begrepp 

Här nedan beskrivs de mest relevanta begrepp som förekommer i denna studie. 

2.1.1 Coaching 

 

Coaching är en tolkning av problem, metod för lösning samt att göra det tydligt 

för vem som är ansvarig för lösning av problemet. Det är att hjälpa människor att 

lyckas. Det finns många definitioner på begreppet coaching, men kan bland annat 

definieras på följande sätt:  

 

Att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att 

tänka, vara och lära, samt utveckla sina positiva känslor, för att nå viktiga 

personliga mål och/eller organisationsmässiga mål (Berg, 2007, s.15).  

  

En coachs roll är att bidra och stödja en individ till förändring och utveckling. 

Detta genom reflektioner, frågor och återkoppling. Ett mål för coachen kan vara 

att bidra till att utveckla ett tankesätt hos individer och även vägleda till deras 

sätt att använda sig av deras färdigheter i praktiken efter att de inhämtat 

teoretisk kunskap (Hassmén & Hassmén, 2010; Berg, 2007; Hedström, 2016). 

 

2.1.2 Hälsa och hälsopromotion 

 

Hälsa är även det ett svårt begrepp att spika en specifik definition till. Ett exempel 

på en definition kommer från WHO (1948) och lyder:  

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp (Winroth & Rydqvist, 

2008, s.17).  
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Processen hos en individ som förbättrar sin hälsa på fysiskt eller psykiskt plan 

kallas för hälsopromotion. När hälsa är utgångspunkten och vi tänker 

hälsopromotivt, så ställer vi oss frågor som till exempel: 

 Hur skapas hälsa? 

 Var skapas hälsa? 

 Vad befrämjar (promotion) hälsa? 

 Hur kan vi förbättra hälsan? (Winroth & Rydqvist, 2008; Hedström, 2016). 

 

 

2.1.3 Hälsofrämjande arbete 

Ett hälsofrämjande arbete innebär att fokus ligger på de faktorer som bidrar till 

ökad hälsa. Det handlar ofta om miljön runt omkring eller livsvillkoren och dess 

samspel med individen. För att få en utgångspunkt krävs en form av 

nulägesanalyser. Sedan sätts mål upp i syfte att förbättra och utveckla individens 

livsstil, exempelvis via utökad fysisk aktivitet (Winroth & Rydqvist, 2008; 

Hedström, 2016). 

 

2.1.4 Friskvård 

Begreppet friskvård kom att användas mer under 70-talet. Inom 

friskvårdsarbeten krävs det att man själv som individ medverkar för att nå 

resultat, som i det här fallet att mina klienter måste göra arbetet själva om de ska 

nå sina mål. Detta begrepp kan definieras som:  

Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- 

och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil (Winroth & 

Rydqvist, 2008, s.38). 

Friskvård handlar alltså om faktorer som påverkar vår hälsa och hur vi själva 

kan påverka den (Winroth & Rydqvist, 2008).  
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2.1.5 Fysisk aktivitet och rekommendationer 

Begreppet fysisk aktivitet är i denna studie ofta förekommande. Fysisk 

aktivitet innebär all typ av rörelse, planerad och medveten 

muskelaktivitet, som ökar energiomsättningen. Bland annat så är 

städning, promenader, fysiskt belastat arbete och trädgårdsarbete 

några former av fysisk aktivitet (Andersson, 2012). 

Det finns en mängd olika rekommendationer för hur mycket fysisk 

aktivitet vi bör göra för att vi ska må bra. Bland annat så säger en 

nationell rekommendation att: 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 

30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t ex rask promenad. 

Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den 

dagliga mängden eller intensiteten… (Winroth & Rydqvist, 2008, s.109). 

Rekommenderad mängd fysisk aktivitet för personer över 18 år är 

enligt FYSS (2016) 150 minuter i veckan. Detta är en rekommendation 

för att främja hälsa och förebygga skador. Utöver de 150 aktiva 

minuterna i veckan, så bör personer även utöva fysisk aktivitet i form 

av styrketräning för kroppens stora muskelgrupper ungefär 2 gånger i 

veckan (FYSS, 2016).  

2.1.6 Motivation och amotivation 

 

Ett annat begrepp som är viktig att belysa i denna studie är motivation. Detta 

begrepp kan definieras som följande:  

 

En sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, 

upprätthåller och riktar beteende (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009, 

s.99). 

 

Det kan även lite enklare beskrivas som den drivkraft som leder till handling. 

Motivation anses vara en förutsättning för att hålla sig fokuserad och våga ta de 

steg som krävs för att kunna utvecklas. Motivation består av två olika delar, inre 

och yttre motivation. Inre motivation grundas i det som personen själv upplever 

som viktigt utifrån bland annat behov, önskningar eller intressen, och gör det för 
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sin egen skull. Med yttre motivation menas det istället att motivationen kommer 

från faktorer utifrån, som till exempel belöningar, sin coach och vänner, 

sponsorer eller andras önskningar och krav. En coach har ett stort inflytande på 

motivationen hos en person. Begreppet amotivation innebär istället brist på 

motivation (Edler, Sjöström, Gustafsson & Claesson, 2015; Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson, 2009; Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

2.1.7 MI-samtal 

 

MI (Motivational Interviewing) är en samtalsmetod, som oftast används inom 

yrken som arbetar mot att främja livsstils- och beteendeförändringar. Denna 

metod används bland annat för att engagera individer till utveckling inom 

hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet.  Syftet är med andra ord att öka en 

persons motivation (Edler, Sjöström, Gustafsson & Claeson, 2015). 

 

2.1.8 Hälsocoaching 

En coachs roll är att bidra och stödja en individ till förändring och utveckling. För 

en hälsocoach handlar det om att ha ett coachande förhållningssätt till 

hälsofrämjande arbeten i praktiken, där det innebär att kunna motivera, stötta 

och vägleda individer till att göra en hälsosam livsstilsförändring (Hassmén & 

Hassmén, 2010; Hedström, 2016). 

 

2.2 Tidigare forskning  

 

Forskningsresultat från Svensk idrottsforskning (CIF, 2010) visar på att fysisk 

aktivitet minskar risken att utveckla mental ohälsa, och att det även förebygger stress. 

Resultaten visar att en liten mängd fysisk aktivitet, så som vardagsmotion med 

trädgårdsarbete, räcker för att ge effekt på den mentala hälsan. Dessa resultat är bara 

några i mängden som påvisar hur viktigt fysisk aktivitet är för det psykiska och 

fysiska välbefinnandet. Det råder också vetenskaplig enighet om dess betydelse för 

hälsotillståndet. Forskare kan relatera flera vanliga sjukdomar till fysisk inaktivitet. 

Bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma, led- och ryggbesvär och 

tjocktarmscancer (Klinik & vetenskap, 2004).  
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I läkartidningen (2004) kan vi läsa om en studie gjord av Lars-Magnus Engström och 

Folke Lindgärde, där undersökningsgruppen bestod av 381 personer i 47-48 års 

ålder. Personerna kallades till en medicinsk undersökning vid Universitetssjukhuset 

MAS. I undersökningen mättes bland annat längd och vikt (BMI), blodtryck och 

kolesterol och så gjordes en kartläggning av individens allmänna hälsotillstånd, bland 

annat om smärta och värk. Efter denna undersökning fick alla fylla i ett 

frågeformulär. Resultaten här visar att det finns en del variationer i utsträckningen av 

fysisk aktivitet och motionsvanor. De mest fysiskt aktiva upplevde också sin hälsa 

som bättre än de som var minst aktiva. Det visar särskilt starkt samband mellan 

omfattning av motionsvanor och upplevd hälsa. Den verkliga hälsan visade sig även 

vara kopplad till aktivitetsnivån, då de minst aktiva visade på fler symptom för 

ohälsa. 

 

Dejonghe et al. (2017) har granskat en mängd artiklar med syfte att svara på vad 

effekterna är av långsiktig hälsovård vid rehabilitering samt effekterna vid långsiktig 

hälsovård i förebyggande syfte. I deras studie granskades 14 artiklar sammanlagt, 

varav sju var designade mot rehabilitering och sju mot förebyggande syfte. Resultatet 

av dessa studier visar att i tre av sju artiklar, på både rehabilitering och förebyggande, 

så fann forskarna en statistisk signifikant effekt. Författarna menar också att trots 

den ökade populariteten av hälsovård, så finns det ett forskningsglapp med avseende 

för just långsiktiga effekter av det. 

 

I en kvalitativ studie från 2016 undersöktes det hur hälsocoacher stöder sina 

patienter i beslut och förändringar för att förbättra deras hälsa.  Studien genomfördes 

vid sex städers folkhälsovårdskliniker som har använt sig av hälsocoacher i flera år. 

Resultatet från intervjuerna visar på vad som är viktigt för ett bra hälsocoachande. I 

denna studie (Thom et al. 2016) sågs likheter i språk, kultur och livserfarenhet som 

viktiga aspekter för att patienterna skulle känna sig bekväma och förstådda av sin 

hälsocoach, och det gjorde det också lättare för coachen att hjälpa till. Även hur 

coachen var tillgänglig, coachens kontaktfrekvens och varaktigheten var viktigt för att 
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coachingen skulle ge så effektivt stöd som möjligt. För både klienter och coacher så 

var förtroendet en väldigt viktig faktor för ett bra samarbete. 

 

Vidare har en annan studie (Linden et al. 2006) undersökt effekten av MI-baserad 

hälsocoaching, på både den fysiska och psykiska hälsan hos anställda på en stor 

arbetsplats. Undersökningen bestod av 276 anställda på ett stort medicinskt 

universitet. Studien bestod av en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. De fick 

själva välja om de ville var med i en tre månaders intervention med en hälsocoach 

eller vara med i kontrollgruppen. 131 personer av 276 valde att gå med i 

kontrollgruppen. Behandlingsgruppen visar på en signifikant förbättring, vad gäller 

både den fysiska och psykiska hälsan i jämförelse med kontrollgruppen. Detta tyder 

även på att en MI-baserad coaching fungerar effektivt mot förbättrad hälsa. 

 

 

Dessa artiklar och studier är relevanta till min studie då de bland annat handlar om 

effekten av hälsocoaching, där det visas en signifikant förbättring hos 

behandlingspersoner. En annan studie visar även vad som klienter och coacher ser 

som viktigt för ett bra hälsocoachande, exempelvis kontaktfrekvensen och att 

respondenter ska känna sig bekväma, och de faktorerna har även jag i mitt coachande 

varit noga med.  Jag arbetar i min studie med människor som vill må bättre genom 

att röra på sig mer, vilket också är ett bevisat resultat från en av de tidigare studierna, 

att ökad fysisk aktivitet ger upplevd bättre hälsa. I arbetet med mina respondenter 

användes motiverande samtal, vilket också visat positiva resultat i tidigare forskning. 

Samtliga artiklar är att ta lärdom av och de har även följt med mig genom arbetet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I denna del kommer jag att bearbeta teori och modell som jag använt mig av i min 

studie. 

3.1 SMART-modellen  

Under själva hälsocoachinterventionen, vid målsättningen, så utgick jag ifrån en 

modell som kallas för SMART-modellen. Målen ska enligt denna modell vara; 

● Specifika och tydligt definierade. 

● Mätbara så att vi har något att utvärdera och även för att hålla uppe 

motivationen under vägen. 

● Målen ska vara aktionsinriktade, med andra ord riktade direkt mot 

genomförandet, för att bli så tydliga som möjligt. 

● De ska vara realistiska och inte allt för svåra för att motivera och utmana. 

● Tidseffektiva och tidsspecifika, vilket innebär både kortsiktiga och långsiktiga 

mål (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

För att göra vägen till framgång mer möjlig för respondenterna så bör man vara 

smart när målen sätts, och just därför har målen med mina respondenter varit 

specifika, mätbara, aktionsinriktade, realistiska och tidseffektiva. Dessa punkter 

innebär kort att målen ska vara tydligt formulerade och bestå av både kort- och 

långsiktiga mål som inte är för svåra att uppnå. De ska även på något sätt gå att mäta 

och vara inriktade på genomförandet för motivationens intensitet (Hassmén & 

Hassmén, 2010).  

 

3.2 Motivationsteorier 

Edward Decis och Richard Ryans utvecklade teori, självbestämmandeteori (self-

determination theory, SDT), är en typ av motivationsteori som innebär att vi 

människor har en drivkraft att utveckla och klara av olika interna och externa 

faktorer i vår omgivning. De beskriver detta med tre psykologiska behov; 

 Behov av kompetens – individen ska känna glädje till uppgiften och känna att 

denne kan klara av den. 
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 Behov av självbestämmande och frivillighet – individen ska själv få bestämma 

vad som händer och göra det med egen vilja. 

 Behov av samhörighet – individen ska känna samhörighet med andra 

personer eller med sin coach (Hassmén & Hassmén, 2010; Deci & Ryan, 

2000). 

 

Denna teori försöker också förklara varför vi människor mår bra och även presterar 

bra. Som coach är detta viktigt då det jobbas mycket med prestation, motivation och 

välmående. Motivation kommer från tre huvudformer: inre, yttre och amotivation. 

Behovet av självbestämmande är uppfyllt när en person har motivation som kommer 

inifrån, då upplevs det att de har ett val av vad de ägnar sig åt och bestämmer då 

själva. När de sedan känner glädje åt uppgiften och tro på att de klarar uppgiften så 

tillfredsställs behovet av kompetens. Och sist men inte minst så uppfylls behovet av 

samhörighet om personerna känner att de tillhör en social grupp och jobbar 

tillsammans med andra (exempelvis en coach eller träningskompis). Robert J. 

Vallarand, som är en annan motivationsforskare, har delat upp den inre motivationen 

för sig i tre andra delar: 

  

 Inre motivation för att veta, när någon ser sitt engagemang som positivt för att 

lära sig nya färdigheter, innebär att motivationen är kunskapsdriven. 

 Inre motivationen för att uppnå något, handlar om ett nöje att bli bättre på 

eller skapa något för sig själv.  

 Inre motivation för att uppleva stimulans, att ge sig på nya uppgifter som 

känns spännande, stimulerande och utmanande (Hassmén & Hassmén, 2010; 

Deci & Ryan, 2000). 

För att denna teori ska fungera så krävs det att alla delar finns och att det finns en 

balans mellan dessa. Det räcker med andra ord inte med att bara ett av dessa blir 

uppfyllda och tillfredsställda. För att öka den inre motivationen hos personer som vill 

göra en livsstilsförändring, kan man som coach använda sig av SDT och prioritera de 

tre psykologiska behoven hos klienterna (Hassmén & Hassmén, 2010; Deci & Ryan, 

2000). 

Jag kommer i denna interventionsstudie att ta stöd av dessa teoretiska 

utgångspunkter. Det är viktigt att samtliga undersökningspersoner kommer att känna 



16 
 

att de tre behoven kompetens, samhörighet och självbestämmande, tillfredsställs. 

Som exempel så kan kompetensen tillfredsställas genom beröm, samhörigheten kan 

tillfredsställas om de känner bra kontakt med mig och andra och genom att de själva 

gör jobbet och får bestämma sin egen väg så tillfredsställs det självbestämmande 

behovet.  
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4 Metod 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva tillvägagångssättet i min studie, vilken 

design jag använt mig av, hur jag har använt mig av etiska regler, vilka som 

deltagit osv. 

 

4.1 Design 

 

Detta friskvårdsarbete är en typ av interventionsstudie, som innebär en insats för 

att hjälpa människor utveckla en god hälsa, där någon typ av åtgärd prövas (SBU, 

2016). Just i min undersökning är det jag som forskare som aktivt gör något för 

respondenterna för att mäta effekt. Undersökningen innefattar en kvalitativ 

forskningsmetod i form av personliga intervjuer. De frågeställningarna som jag 

använt mig av till min studie handlar om att hitta mönster eller att förstå, och just 

därför är det kvalitativ forskning som passar bäst. I kvalitativ forskning undersöks 

frågor mer riktat mot varför och hur istället för siffror och frekvenser (Trost, 

2012). 

 

4.2 Urval 

 

I denna undersökning användes ett så kallat bekvämlighetsurval, som är ett 

snabbt och enkelt sätt att få tag på personer till en studie. I mitt fall så tog jag 

kontakt med några personer som jag visste ville ha hjälp med en livsförändring. 

Men valet av deltagare var också strategiskt (Trost, 2012; Hassmén & Hassmén, 

2008) då jag medvetet ville ha lite variation i svar, ålder och problemområde. 

 

Undersökningsgruppen bestod av 6 personer, varav 4 kvinnor och 2 män. 

Kvinnorna är i åldrarna 23, 25, 40 och 56 år. Männen är i åldrarna 27 respektive 

57 år. Respondenterna kommer i arbetet att istället för deras namn, nämnas vid 

ett kodnamn, exempelvis K1 (kvinna 1) och M1 (man 1).  
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4.3 Intervjuguide 

 

En intervjuguide är en mall med frågor för att underlätta vid intervjuerna 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Trost, 2012). Vid skrivandet av denna guide, 

framförallt guiden till den första intervjun, använde jag mig av en modell som 

kallas NÖHRA-modellen, som hjälp för att bygga upp intervjun. NÖHRA är en 

sorteringsmodell som inom coachingsamtalet bör hanteras via delar som; 

 

 Nuläge: här beskriver individen sin nuvarande livssituation så noga som 

möjligt. 

 Önskat läge: individen ska här berätta hur dennes önskade läge ser ut i slutet 

av perioden. 

 Hinder: vilka hinder kan individen se med att nå sitt mål? Vilka svårigheter 

finns? 

 Resurser: vad har individen för resurser hos sig själv och i sin omgivning?  

 Aktivitet: hur kan du gå vidare för att nå önskat mål? 

(www.interactcom.se/nohra) 

 

4.4 Genomförande 

 

Jag började med att kontakta de personer som jag ville ha med i studien. 

Personerna har innan frågat om hjälp eller sagt att de har svårt med att nå sina 

mål, så jag valde att ta kontakt med dem. Gruppen bestås av 6 personer, vilket är 

ett lagom antal för att använda intervjuer som datainsamlingsmetod (Thurén, 

2007). När alla i undersökningsgruppen var kontaktade och valt att medverka i 

studien så bokades möten in för ett första samtal. Jag tog kontakt med ansvarig på 

en friskvårdsanläggning för att få tillgång till deras TANITA-våg som behövdes för 

att göra mätningarna på individernas kroppssammansättning. 

 

Innan första samtalet ägde rum skrev jag min intervjuguide som jag utgick från 

vid varje samtal (Hassmén & Hassmén, 2008). Deltagarna fick muntligt bekräfta 

samtycke för sitt deltagande och de alla fick vid vårt första möte mer information 

om studien och om hur jag skulle hantera deras intervjuer och berättelser med ett 

etiskt förhållningssätt (Vetenskapsrådet, 2017). 

http://www.interactcom.se/nohra
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De första intervjuerna ägde rum på olika platser, där personerna tyckte att det 

kändes lättast och bekvämt. Platserna blev bland annat i deras hem, på ett lugnt 

café eller i ett kontorsrum. Intervjuerna tog olika tid beroende på hur mycket de 

hade att säga eller vilka problem och mål de hade. Efter varje intervju bokades en 

preliminär ny tid om tre veckor för ett avslutande samtal. När samtalet avslutades 

satte jag mig så fort som möjligt med transkriberingen av intervjun, och försökte 

hitta de viktigaste delarna från varje del för att bryta ner till mindre delar 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Efter de första samtalen satte jag mig också ner för att kolla på personernas mål 

och vad de ville ha för hjälp av mig. Detta för att få bra koll och kunna planera hur 

jag de kommande veckorna skulle arbeta med individerna. 

 

Under de tre veckorna hade jag ofta haft kontakt med respondenterna både via 

chatt, samtal och gemensamma träningspass för att pusha och ge stöd. 

När tre veckor gått var det dags för de sista intervjuerna för att avrunda och 

utvärdera resultaten. När de sista intervjuerna spelats in och transkriberats, så 

började analysen och bearbetningen av resultaten. De viktigaste och mest 

intressanta bitarna från varje intervju sattes ihop och kategoriserades för att 

underlätta och sättas in i resultatdelen ihop med relevanta citat utifrån båda 

intervjutillfällena. 

 

4.5 Databearbetning 

För att underlätta för analysen så spelades alla intervjuer in via ljudinspelning på 

mobiltelefon. Efter intervjuerna påbörjades transkribering av inspelningarna, som 

innebär ett slags förberedande steg för själva bearbetningen av empiri. Generellt 

sett så innebär en intervjutranskribering att allt som sägs skrivs ner ordagrant 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Jag lyssnade igenom materialet flera gånger 

samtidigt som jag skrev ner intervjuerna. Här fick jag bland annat tillgång till 

olika citat som används i resultatdelen. Sedan började analysen och 

bearbetningen av det nedskrivna materialet. Svaren lästes igenom flera gånger för 

en helhetsbild. Intervjuerna bröts sedan ner i mindre delar och de viktigaste 
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svaren ur varje intervju sammanställdes sedan ihop med citat i resultatkapitlet 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

 

Vid intervjuer är det viktigt att de ska erbjuda resultat som är tillförlitliga, för god 

reliabilitet. Fokus ska ligga på det som intervjun avser, för en god validitet, och 

andra forskare ska även kunna göra om samma studie för liknande resultat som 

jag har fått fram (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Reliabilitet, innebär att mätinstrumentet är tillförlitligt. Vi måste vara noggranna 

både i mätningar och i analysen efteråt och försöka bilda en uppfattning om datan 

är tillförlitlig. Validiteten innebär att det i undersökningen verkligen mäts det vi 

vill mäta. Exempelvis så kan vi vid konstruering av intervjuguiden tappa idén och 

sväva ut i andra frågor som kanske inte har med det vi vill undersöka att göra. 

Därför är det viktigt att fundera noga vid formulering av frågeformulär, så att de 

ger valida data (Rosengren & Arvidson, 2002; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

För god validitet i min studie så har intervjuguiden kollats igenom flera gånger för 

att vara noga med att frågorna skulle ge svar på det som i studien undersökts. Min 

intervjuguide var semikonstruerad och gav plats för att individanpassa 

intervjuerna, vilket kan försvaga reliabiliteten. Dock så är anledningen till min 

kvalitativa forskningsmetod att kunna anpassa intervjun efter deltagaren och 

komma in på djupet. Pratar vi istället om studiens trovärdighet så jag har noga 

redovisat undersökningens forskningsprocess, bland annat datainsamling, 

genomförande och urval. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

I denna studie har jag använt mig av forskningsetik för att skydda studiens 

respondenter som ställt upp på att delta. Dessa riktlinjer har jag varit noga med 

att följa; 
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 Information: det är viktigt att berätta för respondenterna om studiens syfte, vilket 

jag gjorde. 

 Konfidentialitet: jag har i studien talat om att respondenternas uppgifter, 

exempelvis namn, ej kommer att användas i arbetet och obehöriga kommer inte 

att kunna ta reda på sådana uppgifter. 

 Samtycke: jag meddelade deltagarna om att de själva bestämmer över sin 

medverkan och kan avbryta deltagandet när de vill. 

 Nyttjande: jag har i denna studie endast använt informationen som jag har fått i 

forskande syfte (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

 

Vetenskapsrådets (2011) etik säger att de ovanstående forskningsetiska kraven 

gäller för samtliga delar i uppsatsen, så som insamling av data, tillvägagångsätt 

och redovisning av resultat ska uppfyllas för att vara godtagbara. I deras nya 

upplaga av God forskningssed från 2017 diskuteras inte kraven på samma sätt. 

Forskningen förnyas och förändras, men dock så ser de det som lika viktigt att se 

på etik med samma förhållningssätt. Jag har i detta arbete eftersträvat att bedriva 

min forskning på ett godkänt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5 Resultat 

 

I denna del kommer jag att presentera resultaten följt av en liten analys hos varje 

deltagare samt avsluta med en analys av alla resultaten. Undersökningspersonerna 

beskrivs med ett varsitt kodnamn. 

 

Kvinnan på 56 år (K1) hade i början som mål att stärka sin kropp med fokus på 

bål- och benstyrka, men även minska i sitt midjemått, utan att nämnvärt minska i 

vikt. 

 

Nej. Det är inte mitt fokus utan minska midjemåttet. Eh, stärka upp så att 

jag får tillbaka styrkan så att jag kan klara uppgifter i vardagen. Jag har ju 

problem med min rygg. Det vill jag ju stärka också då men… Jag vill inte ha 

helt fokus på ryggen utan det ska vara muskulaturen som stöttar ryggen… 

Tänker jag. 

 

Hennes startläge beskrev hon som stressig, främst på grund av hög arbetsbelastning 

på jobbet, så hon har inte funnit tid eller ork till att träna så som hon hade önskat. 

Hon känner själv att hon inte gör så mycket annat än att jobba, och att situationen 

har sett likadan ut det senaste halvåret. Tidigare har hon gjort försök att ändra på sin 

livsstil, men som inte varit hållbar. Den största faktorn som hon kan se som 

anledning till att det inte fungerat är på ett psykiskt plan. 

 

Ja det går väl så långt att man…. Mår uschligt… Svag… Pluffsig. En viss 

pluffsighet. Men jag vet också att tränar jag, så mår jag bättre. 

 

Kvinnan är väl medveten om de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, och vet att 

hon mår bättre av att träna. Dock så påstår hon sig vara dålig på att pusha på sig 

själv. En faktor som ökar hennes motivation är därav att känna gemenskap, att någon 

drar lite i henne. 
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När hon blickar längre fram i tiden, på sitt önskade läge både inom och efter att tre 

veckor har gått så säger hon; 

 

Att det ska bibehållas och att jag ska liksom ha fått in en rutin. Jag vill ju 

helst göra nån form av aktivitet varje dag…. Ehm… Jag har ju lite 

morgongymnastik, men jag vill också få in så att jag verkligen gör min 

pausgympa på jobbet… Och att jag alternerar mellan gym och promenader. 

 

Det hon vill ha att jag ska göra för henne är att pusha henne till att komma iväg och 

att vi kör något träningspass ihop, bland annat på gymmet för att jag ska visa olika 

övningar etc. Även att vi under veckorna kan diskutera lite vad gäller kost. 

 

När sista mätningen gjordes blev hon positivt överraskad av resultaten. Trots att 

midjemåttet inte minskade så mycket som hon önskat, så såg värdena på 

muskelmassa och fettmassa bättre ut. Detta gav henne ökad motivation till att 

fortsätta med den mer aktiva livsstilen. 

 

Jo tack, jag känner mig liksom sporrad, gör jag. Dels för att jag hade ett 

mål då, och att jag hade siffrorna från vågen där, det var lite kul. Ett 

utgångsläge, en utmaning. Sen var det ju himla roligt att se resultaten, 

vilket ju gjorde att jag kände att ja, nu vill jag fortsätta. 

 

Hon har fått in träning på gymmet två dagar i veckan, även morgongymnastik och 

pausgympan på jobbet har blivit bättre. 

 

 

Den första mannen, på 27 år (M1), är en nu nybliven far som hade målet att 

komma igång med träningen för att bli starkare och må bättre, så att han klarar av 

den nya rollen som pappa och för att kunna vara aktiv med sin son. Målet var att 

komma igång med träningen någon gång i veckan till en början, för att senare bygga 

muskler och bli av med magen. För ett halvår sedan var han väldigt aktiv med 

gymträning, och han kände sig då väldigt motiverad. 

 

Då tränade jag mycket, 4-6 dagar i veckan och jag hade jättemycket 

motivation. Inget jobb då. Sen fick jag nytt jobb, och blev trött för det. 
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Även han har ont i sin rygg, vilket gjort att det nya arbetet blivit tuff till en början. 

När han fick reda på att han skulle bli pappa så ökade motivationen, och han ville 

därför ha coaching av mig. Främst ville han ha hjälp med pushning, stöttning och att 

jag skulle visa hur han ska göra och vilka övningar som kan vara bra. 

 

Delmålet att börja få in träningspass på helgen hindrades dock av både trötthet och 

ryggont, samt att den då höggravida sambon behövde mycket tid. Han har däremot 

inte gett upp än, och nu när sonen har kommit kommer han att försöka ta tag i detta 

så fort han får tiden. Blir det inte gymmet så ska paret ihop ta promenader med 

barnvagnen. 

 

 

En av kvinnorna (K2), är 23 år gammal med mål att ändra på sin 

kroppssammansättning. Hennes nuläge och vardag är stressig och hennes mående är 

enligt henne själv inte så bra. 

 

Ja, hälsa innebär ju att man ska må bra o så, både fysiskt och psykiskt… 

Vilket jag inte gör, som jag känner mig just nu. Jag är stressad med det 

mesta just nu, mycket jobb, oro för ekonomi och studier… Och så har jag 

ont i kroppen typ hela tiden… Och allt detta gör ju att jag inte har orkat 

eller prioriterat min träning så som jag vill kunna göra.  

 

Hennes besvär med bland annat rygg och nacke, vilket leder till mycket huvudvärk 

och samtidigt att hon känner press psykiskt, gör alltså att motivationen för hennes 

träning har försvagats. Tidigare har hon varit väldigt fysiskt aktiv, både på gymmet 

med styrketräning och utanför med bland annat löpning. Nu ser hon det som svårt att 

komma tillbaka och pusha och motivera sig själv till att ta tag i det.  

 

Jag känner inte att jag klarar detta själv, på egen hand liksom… Jag 

behöver någon som drar i mig, stöttar och pushar mig till andra nivåer än 

vad jag är på nu… Har haft ganska svårt att acceptera de dåliga dagar man 

har, och det kan nog en coach hjälpa mig att förstå, eh, tror jag. 

 

Det hon ville att jag skulle hjälpa henne med var alltså att stötta och pusha henne till 

att ta tag i träningen igen, och även i hennes matvanor. Hon tyckte även att det skulle 
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vara roligt att köra några träningspass ihop för motivationens skull då hon tycker att 

det är svårt att komma iväg men också tråkigt att hela tiden träna själv.  

 

Ja, det vore jätteroligt att även träna ihop. Min motivation tryter lite av att 

träna själv nu för tiden… Blir ju liksom ensamt på nåt sätt, och jag avslutar 

lätt ett pass tidigare än vad jag kanske gjort om jag tränat med någon... 

Man pushar varandra, det blir roligare. 

 

Hon har under dessa veckor tränat på gymmet ungefär 3-5 gånger i veckan, både 

ensam och tillsammans med mig. Även varit ute i motionsspåret och tränat 

kondition. På kostsidan så har hon undvikit färdigmat och istället lagat mat hemma 

och försökt hålla sig till matlådor. 

 

Jag tycker att det har gått bra, faktiskt. Träningen är igång och jag känner 

mig peppad till att hålla i detta nu, främst för att resultaten på vågen var 

positiva, men också för att du hjälpt mig att komma tillbaka lite i gamla 

tankar från när jag tränade innan… Så jag är redo att fortsätta med detta. 

Dock så har väl kosten kanske inte riktigt varit som planerat… Men det 

kommer väl till slut. 

 

Hennes arbete dessa veckor har lett till att vågen visat på bra resultat. Vikten har gått 

ner, muskelmassan upp och fettmassan ner. Hennes motivation påstår hon har ökat 

sedan start, vilket gör att hon vill fortsätta några veckor till, för att hinna komma 

igång helt. 

 

 

Den andra mannen (M2), som är 57 år fyllda, är en envis och ärlig person med 

målet att börja må bättre och komma ut och röra lite mer på sig. Både gymträning, 

vardagsmotion och gärna löpträning. Han beskriver sig själv i sitt nuvarande läge: 

 

Soffpotatis… Har ont överallt, hela kroppen… Magen gör ont och jag mår 

pyton. 

 

Så här har läget sett ut länge. Förra året på sensommaren rörde han dock lite mer på 

sig, men smärtorna och besvären har funnits där i flera år. Magontet och det nya 

besväret med armen ställde till det med motivationen till träning. Tidigare när han 
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varit igång med träning och arbetat sig mot bättre hälsa så har illamåendet och 

smärtorna tagit över så att träningen inte blivit av. Det han ser krävs för att 

motivationen ska ökas är pushning, soligt väder och värme. Målen för framtiden 

beskriver han enkelt med ordet ”dubbelsmärt”. 

 

Ja, smärt och smärtfri. Smärt, alltså få bort magen. 

 

Under dessa tre veckor har han varit på gymmet för träningspass med mig några 

gånger, men främst har han varit väldigt aktiv med trädgårdsarbete och 

vardagsmotion. Någon löpträning har det dock inte blivit av på grund av det varma 

vädret och tidsbrist.  

 

Ja, bra. Rör på mig väldigt mycket nu. I alla fall med mycket 

vardagsmotion och trädgårdsarbete… Inte så mycket på gymmet kanske 

som tänkt.  

 

Det han har gjort räckte för att göra positiva resultat på vågen. Han har dragit ner på 

sötsaker, äter någon glass då och då men inget godis eller lika mycket kakor som 

innan. Han har gått ner i vikt och fettmassan har minskat. Muskelmassan har även 

ökat. Han ser sin motivation till fysisk aktivitet som ökad, och har en vilja att fortsätta 

några veckor till för bättre resultat. Målet nu är att få in lite mer konditionsträning, 

utöver gym och vardagsmotion. 

 

 

Tredje kvinnan (K3) är 25 år gammal och student. Det är en aktiv person som 

tränar mycket på gymmet och har som mål att i framtiden tävla i fitness och bibehålla 

en god hälsa. Hennes mål för de här tre veckorna är att komma igång med 

konditionsträning utöver hennes styrketräning. 

 

Vad jag önskar är att jag ska komma ut mer och röra på mig mer ute och 

inte bara i gymmet, eh,  för att jag tänker att vistas man i skog och miljö 

där ute så ökar väl livsnjuteriet typ. 

 

Jag är väldigt extremt stressad faktiskt, för nuläget. Jag jobbar, eh, vad 

jobbar jag , typ 75 % och pluggar nästan 200 % på det. Kan ju vara ett lite 

kaos känsloregister. 
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Hon befinner sig nu i en väldigt stressad vardag, med mycket studier och jobb. Att 

vara ute och springa är något som hon älskade när hon var yngre, men efter att hon 

skadade knät så försvann motivationen till löpträning. Den främsta anledningen till 

att hon vill börja få igång konditionsträningen igen är att hon har astma, så hon anser 

sin uthållighet som ”pinsamt dålig”. 

 

Jag tycker att det är pinsamt att jogga eller möta någon i spåret ens för att 

jag andas så ansträngt… Så får jag frågan om att ta en powerwalk eller så så 

hittar jag på ursäkter att jag inte kan, även fast jag kanske vill. Jag är rädd 

för vad andra ska tycka och döma om mig… det är väl det… 

 

Veckorna började trögt, mycket med jobb så hon hittade inte tid. Under första veckan 

upplevde hon ångest då hon kände att hon inte tränat tillräckligt mycket, vilket 

gjorde henne omotiverad av tankarna. Dock så vände hon på de tankarna mot de 

andra veckorna, där hon lät bilen stå och hon tog för det mesta cykeln dit hon skulle. 

Hon har fått tillbaka glädjen för att komma ut och springa, så motivationen har blivit 

mycket bättre och hon kommer garanterat att fortsätta med detta. 

 

 

Fjärde och sista kvinnan (K4) är 40 år och är i nuläget långtidssjukskriven på 

grund av skada i ryggen. Hennes mål är att gå ner i vikt och bli av med fettmassa. 

Hon har tidigare gjort försök att gå ner i vikt, och lyckats, men som inte har fungerat i 

längden. 

 

Det beror på att jag… Ja det var nog att man jobbade mycket att man inte 

hann träna. Jag satt mycket och jobba och då åt man och rörde sig ingenting. 

Då började jag gå upp och så gick man upp mer och mer så till slut brydde jag 

mig inte så mycket. 

 

Anledningen till att det under den senaste tiden inte fungerat ser hon främst i sitt ofta 

stillasittande arbete. Att hon då inte hade tid till träning och samtidigt gick upp mer i 

vikt gjorde att motivationen försvann. För henne är det viktigt att se resultat för att 

motivationen ska bibehållas. Utöver det så behöver hon mycket push från någon till 

att ta sig iväg till gymmet, vilket i det här fallet blev min uppgift. 
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Hon är medveten om att det är kosten som hindrar hennes viktnedgång, den delen 

ser hon också som svår. Bland annat så äter hon mycket godsaker och småäter 

mycket mellan måltider. 

 

Jag tycker att jag blir hungrig fort efter middagen och då tar jag nånting, det 

är fel. Det blir jättedumt det. Men det ska jag försöka tänka på nu att, ta bort 

det där småätandet. 

 

Det hon vill ha hjälp med av mig är träning- och kosttips. Hon ville också att jag 

skulle ta med henne på träningspass, dels för att det motiverar henne mer men också 

för att visa henne lite övningar och pusha henne till att ta i mer.  

 

Resultatet blev inte riktigt som hon önskat att det skulle se ut efter dessa veckor. 

Vikten stod still, dock så har fettmassan minskat och muskelmassan istället ökat. 

Hennes rygg har varit det största hindret för henne, då hon vissa dagar inte tagit sig 

ur sängen. Det är även mycket som händer runt henne som tar energi från henne. 

Mycket av detta bidrar till hennes fortsatta småätande och minskad aktivitet. 

 

Oftast när jag tänkt efter varför, har det ju varit jättejobbigt, med ena barnet 

där, eh, jag har varit stressad och jag har känt mig liksom… mest, det är 

stressen tror jag, som är värst. Och då tänker jag att så här att, ja ska jag ta 

den här så vet jag att jag mår dåligt efter en stund. Men det skiter jag i då. Det 

är det jag måste få bort. Samtidigt får det mig att må bra för stunden. 

 

Hon känner ändå att motivationen förändrats till det bättre, men främst genom att 

hon nu tänker mycket mer på vad hon äter och hon blir mer taggad till att fortsätta 

även efter dessa veckor. Fortsatt mål är att gå ner i vikt fram till en operation av 

ryggen längre fram, det är allvar för henne så motivationen för att nå det målet är 

högt. 

 

5.1 Sammanfattande analys 

 

Av resultaten att tyda så är det många som känner att de behöver en coach för att 

komma igång, och både push från mig och resultaten på vågen gör att motivationen 

hos respondenterna påverkats positivt eller bibehållits.  
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Alla har olika utgångspunkter och önskade lägen, och alla utom K3 har något besvär 

med kroppen. Detta har varit till en svaghet för de andra personerna vad gäller 

mängden fysisk aktivitet, men de har trotsat smärtan så mycket som möjligt. Dock så 

har de flesta kommit över den rekommenderade mängden fysisk aktivitet för 

personer över 18 år som enligt FYSS (2018) är 150 minuter i veckan. Detta är en 

rekommendation för att främja hälsa och förebygga skador. Utöver de aktiva 

minuterna i veckan, så bör personer även utöva fysisk aktivitet med styrketräning för 

kroppens stora muskelgrupper ungefär 2 gånger i veckan. Även stillasittandet bör 

undvikas, och det är något som personerna jobbat med, antingen genom att stå upp 

på jobbet, hålla på med mycket trädgårdsarbete, ta promenader osv. Detta är några 

saker som personerna strävar efter att få rutin på. 

 

Personerna har antingen startat med amotivation, en bristande motivation, eller så 

har de haft motivation till att börja med fysisk aktivitet och ändra sin livsstil, men 

istället behövt vägledning för att hamna rätt eller komma igång. Kvinnorna i studien 

såg umgänge som en betydande motivationsfaktor, medan männen inte kunde 

komma på någon specifik faktor till detta, förutom att det ska vara fint väder. Fyra av 

de sex undersökningspersonerna ville att jag skulle träna ihop med dem, och de 

andra två nöjde sig med tips och generella råd. Det är viktigt att se och ge bekräftelse 

för sina deltagares framsteg och framhäva deras styrkor och förmågor som ses (Edler 

m.fl., 2015). På frågan om hur de tyckt att det varit mellan mig som coach och dem 

som deltagare, så fick jag fram svaret att de tyckt att jag pushat bra och bland annat 

motiverat dem genom att framhäva det de är bra på.  

 

Vid samtligas sista intervjuer så syns det en humörskillnad sedan den första träffen. 

Respondenterna mår bättre när motivationen ökar, och humöret syns på 

ansiktsuttryck, kroppshållning och de pratar betydligt mycket mer under sista 

intervjun. Nya mål och perioder har även satts för samtliga deltagare. 
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6 Diskussion 

 

I denna del av arbetet kommer jag att diskutera det mest relevanta och intressanta 

ur resultaten av denna undersökning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att se hur individers mående och motivation till fysisk 

aktivitet skulle kunna påverkas av bara några veckors hälsocoaching, och i detta 

fall tre veckor. Funderingarna och frågeställningarna som ledde till detta arbete 

var: hur tre veckors coaching kan upplevas ha för effekter på individernas 

välmående samt hur motivationen till fysisk aktivitet påverkas. Enligt studiens 

resultat kan jag tolka att många faktiskt kan behöva en hälsocoach för att komma 

igång att nå eller förändra sin livsstil. En del står stilla i sin träning för att 

motivationen inte är stark nog, några andra vet inte hur de ska börja eller vet vad 

de bör ändra medan andra har koll på läget men kanske behöver lite vägledning 

och stöttning längs vägen.  

 

En annan detalj som jag märkte på de sista intervjuerna är att personerna pratade 

betydligt mer, gav längre svar och verkade gladare. Engströms och Lindgärdes 

undersökning (2004) visade att vid ökad fysisk aktivitet (och i detta fall även ökad 

motivation) så mår personer också bättre, vilket jag kunde tyda på mina 

respondenters kroppsspråk, ansiktsuttryck och deras intresse för att diskutera och 

prata om hur det gått och hur det kommer att se ut för dem längre fram. Det 

främsta och mest värdefulla resultatet i min studie är ju helt klart att 

motivationen för alla har påverkats till det positiva med hjälp av coaching, aktivt 

lyssnande och pepp. 

 

Self-determination theory (SDT), är en motivationsteori som förklarar hur vi 

människor har en drivkraft att utveckla och klara av olika faktorer i vår 

omgivning. SDT beskriver detta med olika psykologiska behov av: kompetens, 

självbestämmande och frivillighet samt ett behov av samhörighet (Hassmén & 

Hassmén, 2010; Deci & Ryan, 2009). Med mina respondenter har jag varit noga 

med att de ska få känna sig medverkande i deras upplägg för denna tid och att de 
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känt att de själva bestämmer över sin resa, och inte bara går efter mig. Det har 

även varit minst lika viktigt att personerna känt samhörighet med mig som coach. 

Vid det sista intervjutillfället så ställde jag en fråga om hur de ansåg att det har 

varit oss emellan, som coach och respondent. Då tyckte samtliga att det har varit 

bra, att jag har lyssnat bra på deras problem och önskningar och hållit en tät 

kontakt. En av de vetenskapliga artiklar (Thom et al. 2016) som beskrevs i tidigare 

avsnitt i detta arbete, visar på hur viktig samhörigheten och förtroendet mellan 

hälsocoachen och klienten är för att coachandet ska bli så bra som möjligt. Jag har 

haft en tät och god kontakt med respondenterna och alla samtal genomfördes på 

deras villkor och intervjuerna anpassades efter dem. Hur samtalen gick till 

berodde på hur personen ville ha det. 

 

M2 nämnde att det krävs finare väder och värme för att han ska få motivation till 

att röra mer på sig. Perioden som jag jobbade med detta nu var alltså en perfekt 

tid, för jag tror att det är fler än han av mina deltagare som upplever den känslan 

på våren och sommaren. Frågan är hur resultatet då hade sett ut om jag istället 

skrev uppsatsen på höstterminen och gjort denna studie då? Hade det påverkats 

till det negativa? Eller hade personerna kanske gett lite mer tid till träning istället? 

Det kanske till och med är en faktor värd att tänka på, för vissa som vill ta hjälp av 

en hälsocoach, vilken period de arbetar bäst på och som de då kan ha bäst chans 

att nå bäst resultat. 

 

Dessa veckor med mig har inte bidragit till stora resultat hos respondenterna, 

vilket självklart till stor del beror på att det varit en så kort period. Men ändå så 

ser både jag och deltagarna att det blivit ett bra resultat då det väckts en tanke hos 

de flesta i gruppen. De har tänkt mycket på vad de stoppar i sig, att de borde röra 

mer på sig och de inser själva vad som gäller och vilka positiva hälsoeffekter den 

ändrade livsstilen kan ge dem. En annan aspekt som några har ändrat åsikt om är 

att de inte längre ska stirra sig blinda på vikten, utan även tänka på att det finns 

mycket mer som kan spela roll och som påverkar hur vikten ser ut. Detta kan göra 

att motivationen hålls mer stabil. Här ser jag det som att den inre motivationen 

har ökat, som innebär interna faktorer (Hassmén & Hassmén, 2010; Hassmén, 

Kenttä & Gustafsson, 2009), då de motiveras mer av sina siffror från vågen nu när 

de vet att en stilla vikt inte alltid innebär något negativt och tror på sin förmåga 
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att genomföra sina mål. Detta kan samtidigt tillfredsställa deras behov av 

kompetens (Hassmén & Hassmén, 2010) då de känner välbefinnande och en 

nöjdhet av att de klarat av en uppgift.  

 

Fyra av deltagarna ville mäta sin kroppssammansättning, för att ha det som 

utgångspunkt. Redan vid första samtalet, då personerna skulle vägas, märkte jag 

en variabel vid mätningen som två av deltagarna fokuserade lite extra på - 

metabolisk ålder. Hur gammal kroppen är utifrån mätningarnas resultat. Detta är 

en faktor som jag inte har läst mycket om eller har några belägg för att det ska 

vara troligt utifrån en TANITA-våg, så denna variabel har inte diskuterats som 

nödvändig.  Men trots det så fokuserade personerna på den, och använde den 

siffran som morot och som en yttre motivationsfaktor. Deltagare M2 gick från en 

metabolisk ålder på 55 år till en ålder på 47. Endast detta gjorde att hans 

motivation ökade, till en början var han orolig att det skulle visa på hög ålder 

utefter hans värden, men han blev positivt överraskad och siktar nu på lägre siffra. 

K1 blev också motiverad av att se sin metaboliska ålder, som låg på 41 år, trots att 

den inte ändrades till sista mätningen. Den metaboliska åldern används som en 

yttre motivationsfaktor, med andra ord en motivationsfaktor som är extern 

(Hassmén & Hassmén, 2010; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). De siktar nu 

på en lägre ålder båda två, vilket gjort att den yttre motivationen håller sig uppe. 

Även att de såg resultat på procenten av fett- och muskelmassa har bidragit till 

den yttre motivationen då det blir som belöningar för deras arbete (Hassmén & 

Hassmén, 2010). 

 

Alla deltagande kvinnor i studien nämnde att gemenskap är en viktig del för 

motivationen. De ser gärna att de tränar ihop med någon medan de två männen 

inte påstod sig bry sig speciellt mycket om gemenskapen, de tränar gärna själva. 

Enligt resultaten av alla intervjuer så är det kvinnorna som tagit tag i sig träning 

mer än vad männen gjort. Kanske är det så att männen kanske behöver lite 

gemenskap ändå för att komma iväg? 
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6.2 Metoddiskussion 

 

En kvalitativ forskningsmetod ska användas om frågeställningen i arbetet går ut 

på att man vill hitta mönster eller att förstå någonting. Här undersöks frågor mer 

riktat mot varför och hur istället för siffror. Med kvalitativa metoder syftar man 

till att förstå hur människor ser på världen. Med dessa metoder kan 

undersökningar gå in mer på djupet om varför och hur, så som jag ville med 

denna studie, vilket man inte lika lätt kan komma in på med hjälp av kvantitativa 

metoder som i en enkätundersökning. Det finns här också ett intresse för 

sammanhang och att få rikligt med information. Min undersökningsgrupp i denna 

studie består av 6 personer, vilket är ett lagom antal för att använda intervjuer 

som datainsamlingsmetod. I denna form av studie kan även enstaka händelser 

och små detaljer tillmätas stor vikt (Thurén, 2007; Trost, 2012; Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 

Då deltagarna i denna undersökning utsätts för en intervention, och för att jag 

som forskare och i rollen som hälsocoach aktivt har gjort något för deltagarna, för 

att mäta effekt, så är detta en typ av interventionsstudie (SBU, 2016). Detta är 

ingenting jag har känt till sedan tidigare utan det är en ny typ av studie för mig. 

Denna typ av studie tror jag är bra att använda om man i praktiken vill se om vissa 

strategier fungerar eller inte, speciellt om man undersöker med både en 

interventionsgrupp (grupp som testas) och en kontrollgrupp (grupp som inte 

testas) (Hassmén & Hassmén, 2008). Vad jag har förstått så är det vanligast att i 

en interventionsstudie använda sig av just både en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp för att kunna jämföra effekten av det man vill undersöka. Dock så 

ska det gå att välja om man vill använda en kontrollgrupp eller ej. I min studie så 

har jag inte använt mig av en kontrollgrupp, och jag tror inte att det kanske hade 

gett mig så mycket mer resultat än vad jag redan har fått fram, då varje person är 

unik och vissa personer kan klara av dessa omställningar mot en mer hälsosam 

livsstil bättre än andra, även utan en hälsocoach. Så jag valde bort 

kontrollgruppen för att jag tyckte att det för mitt syfte passade bättre med en 

studie utan kontrollgrupp. Dock så vore det kanske mer rimligt i en liknande 
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studie under en längre period, då det troligtvis hinner hända mer med både 

motivation och resultat. 

 

Ska jag ge en kritisk synpunkt till den kvalitativa metoden är att det finns risk att 

den kan bli vinklad då det kan vara lätt att intervjuaren påverkar resultatet på 

grund av den sociala interaktionen. Detta kan ha hänt även i mitt fall då jag på ett 

eller annat sätt känner till de flesta av intervjupersonerna. En annan aspekt är att 

det även kan vara känsligt för undersökningspersonerna att delta om 

respondenten inte känner sig anonym på så sätt som man kanske kan i en 

enkätundersökning (Trost, 2012). 

 

Vad gäller urvalet så användes ett bekvämlighetsurval i denna undersökning. Jag 

valde medvetet ut personer i olika åldrar och kön för variation i studien och för att 

se om eventuella skillnader skulle visas. Jag har sedan tidigare fått önskningar om 

hjälp av personerna, så jag såg det som ett passande tillfälle att kontakta dessa för 

denna studie. Jag hade dock önskat ett jämt antal män och kvinnor, men fick bara 

tag på två män under denna tid som ville ställa upp.  

 

Någonting som skulle kunna ha varit bättre är intervjuguiden. Från start så hade 

första guiden ganska många frågor, och vid första intervjun kändes det direkt att 

alla frågor kanske inte behövdes stå med på den, även om de vad nödvändiga för 

själva resultaten. Det är ju meningen att den bara ska vara en guide, så alla frågor 

behöver inte skrivas upp (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 

2009). Många av dessa kunde istället bli som följdfrågor vid sidan av. 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Hälsocoaching ökar och blir allt mer vanlig för att hjälpa människor till att göra 

bra hälsoval, men vi verkar dock inte veta så mycket om effekterna ännu. Så fler 

studier bör göras på effekten av hälsocoaching och då både kort- och långsiktigt. 

Som förslag på fortsatt forskning så skulle jag då säga att det vore intressant att 

även se hur stor skillnaden kan bli om det görs en intervention över en längre 

period, exempelvis ett år. På den tiden hinner säkerligen fleras personers 
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motivation och resultat gå upp och ner. Av vad jag har hört från andra arbetande 

hälsocoacher, så är tre veckor en rimlig tid för att få upp en persons motivation 

på. Men, det är också vanligt att motivationen därefter får sin första svacka, så för 

att se detta och kunna avgöra om motivationen kan bibehållas med hjälp av en 

hälsocoach, krävs längre undersökningar. Jag skulle även tycka att det vore 

intressant att vid en längre liknande undersökning även studera effekten på 

självkänsla och självförtroende. 

 

 

6.4 Avslut 

Nu har jag avslutat mitt sista arbete som idrottsvetenskapsstudent, och därmed 

färdig med utbildningen. Det har varit ett intressant ämne att skriva om och 

arbeta med. Välmående är det viktigaste i en förändringsprocess, och tack vare 

studierna hade jag möjlighet att kunna hjälpa mina deltagare till att komma igång 

med en mer hälsosam livsstil. Då detta är något som jag i framtiden på ett eller 

annat sätt vill jobba med så var det givande att testa mina kunskaper på ett sådant 

sätt. Studierna har gett mig kunskap att hjälpa människor även efter idag. 

Jag vill även tacka alla som ställde upp och lät sig intervjuas av mig och vara en 

del av denna intervention. Ni öppnade upp er och delade med er av era historier 

och gav mig tro på vad jag faktiskt utbildat mig till.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide ”Första träffen” 

 

Innan start, informera om: 

• Syftet med samtalen och studien igen, så att personen förstår vad som väntar och 

kan ställa frågor om så önskas. 

• Att samtalen är anonyma, att inget ska kopplas till intervjupersonen. 

• Fråga om det är okej att spela in intervjun? 

• Informera om att det är fritt att bryta när som helst under samtalet och att personen 

får passa på frågor. 

 

Bakgrund – hälsa och mående 

1. Beskriv ditt nuvarande läge, hur ser din livssituation ut idag? 

2. Hur skulle du beskriva att det har sett ut, har det sett annorlunda ut det 

senaste halvåret? 

3. Vad är hälsa för dig? Och hur anser du att din hälsa är idag? 

4. Har du tidigare gjort något för att ändra din livsstil? I så fall, varför har 

det/har det inte gått som du tänkt dig? 

5. Kan du komma på något tillfälle eller situation där du känt att motivationen 

ökat? Vad var det som fick den att öka? 

Förändring 

6. Hur ser ditt önskade läge ut? Vad har du för mål och visioner? 

- Vad, hur och varför? 

7. Hur känner du inför en förändring? Hur ser du dina chanser att klara av det? 
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8. Vad hindrar dig från att nå ditt önskade läge/dina mål? Vilka svårigheter ser 

du? 

9. Vilka resurser har du själv och finns i din omgivning? Vilka kan hjälpa dig och 

hur? 

10. Vad vill du att jag ska hjälpa dig med under den här perioden? 

 

Avsluta med en sammanfattning av det som sagts och lämna tid för respondenten att 

ställa frågor och korrigera eventuella missförstånd. Bestäm en ny tid för samtal och 

tacka respondenten för samtalet. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide ”Utvärderande samtal” 

 

1. Hur har dessa tre veckor gått? 

- Kost? 

- Träning? 

2. Hur ser du på motivationen nu, mot hur den såg ut för tre veckor sedan? 

3. Hur tycker du att det har sett ut mellan dig och mig, som coach och deltagare? 

 

Avsluta med en sammanfattning av det som sagts och avsluta med en reflektion för 

eventuellt fortsatt arbete med personen. Ge personen chans till några fler frågor om 

så finns. Tacka sedan respondenten för gott samarbete och för samtalen. 


