
Högskolan i Skövde  
Institutionen för vård och natur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

Coaching, empowerment och hälsa 
En litteraturstudie 

 
Coaching, empowerment and health 

A literature review 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete i Folkhälsovetenskap, C- nivå 
15 hp 

VT 2010 
 

Kerstin Rittershausen 
 

Handledare: Sharareh Akhavan 
Examinator: Birgitta Adolfsson 

 



 

Sammanfattning 
 
  
Titel: Coaching, empowerment och hälsa 
  
Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde  
           
Kurs: Examensarbete i Folkhälsovetenskap, C- nivå, 15 hp 
 
Författare: Kerstin Rittershausen 
  
Handledare: Sharareh Akhavan 
  
Examinator: Birgitta Adolfsson 
 
Sidor: 23 
  
Månad och år: Maj 2010 
  
Nyckelord: Coaching, empowerment, coping, KASAM, emotionell intelligens, 
folkhälsoarbete 
  
  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Begreppen coaching och empowerment har blivit mycket populära. Coaching är att hjälpa 
människor att lyckas. Empowerment översätts på svenska med egenmakt och 
maktmobilisering. Syfte med denna studie är att undersöka hur coaching kan hjälpa till att 
främja empowerment och därmed bidra till att öka människornas hälsa. Frågeställningar är: 
Vilka samband finns det mellan coaching och empowerment? Hur påverkar empowerment 
människornas hälsa? Kan man öka individens hälsa med coaching? Uppsatsen grundas på en 
litteraturstudie. I resultatet analyseras elva vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att 
empowerment och coaching har mycket gemensamt och att båda främjar människornas hälsa. 
Coaching kan förbättra självförtroendet (själv-efficacy), självkänslan (self-esteem), själv-
management, coping, autonomi, empowerment, smärt- och stresshanteringen, 
ledarkompetensen och den emotionella intelligensen. Coaching leder till en attitydförändring 
som underlättar livsstilsförändringar och höjer livskvalitén. Coaching främjar människans 
Känsla Av SAMmanhang (KASAM) som innebär mer hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet i livet. Studiens slutsats är att coaching är ett sätt att göra empowerment.  
Diskussionen behandlar skillnaderna mellan empowerment och paternalism, emotionell 
intelligens och dess betydelse och hur coaching påverkar hälsan. Dessutom diskuteras 
sambandet mellan psyke och kropp, betydelsen av coping och hur coaching främjar 
ledarkompetenserna. Slutligen behandlas coaching i kontexten till empowerment och Känslan 
Av SAMmanhang (KASAM).  
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__________________________________________________________________________________  
  

The concepts of coaching and empowerment have become very popular. Coaching enables 
people to make positive changes in their lives. The Swedish translation for empowerment is 
“the mobilization of power”. The aim of this study is to explore how coaching can help to 
promote empowerment and thereby help to increase people's health. The research investigates 
the following questions: What is the link between coaching and empowerment? How does 
empowerment improve people's health? And finally: Is it possible to increase the individual's 
health with coaching? The essay is based on a literature review. It analyzes the results of 
eleven scientific articles. The results show that empowerment and coaching have a lot in 
common and that both promote people's health. Coaching can improve self-confidence, self-
efficacy, self-esteem, self-management, coping, autonomy, empowerment, pain management, 
stress management, management skills and emotional intelligence. Coaching leads to a 
change in attitudes that facilitate lifestyle changes and improve the quality of life. Coaching 
encourages people sense of Coherence (SOC), which means more manageability, 
comprehensibility and meaningfulness in life, which leads to the conclusion that coaching is 
one way to do empowerment. The discussion deals with the differences between paternalism 
and empowerment, emotional intelligence and its importance and how coaching affects 
health. It discusses the relationship between mind and body; the importance of coping and 
how coaching promotes leadership abilities. Finally coaching is treated in the context of 
empowerment and the sense of coherence (SOC). 

 



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning  1 
Bakgrund  2 

Inlärd hjälplöshet  2 
Antonovskys KASAM  2 
Empowerment  3 
Paternalism  4 
Folkhälsoarbete  4 
Coaching  5 
Teoretisk ram  6 

Syfte och frågeställningar  7 
Syfte  7 
Frågeställningar  7 
Val av metod  8 
Datainsamling, urval och analys  8 
Etiska förhållningssätt  9 

Resultat  10 
Resultat i bildform  10 
Coaching  11 
Empowerment  12 
Hälsa  13 
KASAM  14 

Diskussion  16 
Metoddiskussion  16 
Resultatdiskussion  16 

Konklusion  23 
Referenser:  24 
Bilaga 1  27 
Bilaga 2  28 
Bilaga 3  32 
 



1 

Inledning 
 
”Det finns flera orsaker till att coaching har blivit populärt” (Berg, 2007, s.13). I förorden till 
boken Coaching - att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas berättar Wennerhill om en 
metafor som visar tydligt skillnaden mellan coachens profession och andra ”hjälpar” roller: 
 

”En person som vill lära sig att cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor eller coach. 
Det terapeuten gör är att uppmuntra personen att tala om sin rädsla för att lära sig cykla. 
Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar. Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln och 
visar hur man cyklar. Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer 
sedan bredvid tills personen har lärt sig att cykla själv.” (Berg, 2007, s. 9). 
 

”Coaching är att hjälpa människor att lyckas”, framför Berg (2007, s.15). Genom frågor, 
alternativa förslag och feedback hjälper coachen klienten att utveckla sina talanger och att 
förverkliga sina mål, fortsätter han. 
 
Empowerment översätts ofta med egenmakt och maktmobilisering på en individuell och 
samhällelig nivå. För den enskilde innebär det möjligheten att ta beslut och ta kontroll över 
sitt eget liv, för samhället att folk ska få mera inflytande över t.ex. hälsan i närsamhället 
(Ewles & Simnett, 2005). Empowerment kan alltså ses som hjälp till självhjälp, som ett sätt 
att väcka medvetenhet, förstärka egenmakten och möjligheten att påverka (Kostenius & 
Lindquist, 2006). 
 
Som Berg (2007) anför har coaching och empowerment alltså en del gemensamma drag.  
 
Empowerment är ett begrepp som används mycket i samband med folkhälsoarbete (Pellmer & 
Wramner, 2007). Folkhälsoarbete handlar många gånger om ”Att hjälpa människor fatta 
hälsobeslut” (Ewles & Simnett, 2005, s. 251), alltså om livsstils- eller beteendeförändring.  
 
Uppsatsens författare är en av de första hälsocoacher som utbildades på Högskolan i Skövde 
2007 till 2009. I hälsocoachutbildningen i ämnet folkhälsovetenskap ingick många kurser, 
som till exempel grundläggande folkhälsovetenskap, metoder för hälsofrämjande arbete, 
grundläggande friskvård, socialpsykologi och så naturligtvis coaching och många andra 
intressanta ämnen. 
 
Intentionen med denna uppsats är att lägga ihop pusselbitarna till en bild, alltså att ”knyta 
ihop säcken”, att sammanbinda dessa två stora teman coaching och empowerment under 
folkhälsovetenskapens tak och genom detta skapa en större förståelse för hur allt detta hänger 
ihop.  
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Bakgrund 
 
Det ska börjas med en förklaring av olika viktiga begrepp för att ge läsaren en överblick över  
ämnena och dess sammanhang:  

Inlärd hjälplöshet 
 
För att förklara empowerments betydelse och historia ska det inledas med beskrivningen av 
dess motpol: Inlärd hjälplöshet.  
 
Martin Seligman blev året 1967 känd för sitt Learned-Helplessness-Experiment där han kom 
fram till begreppet ”inlärd hjälplöshet”:  
 
Han upptäckte att hundar som utsattes för smärtsamma elektriska chocker som de inte kunde 
undvika, slutade efter ett tag att ens försöka undvika dem även när de senare bara hade kunnat 
hoppa över en grind och fly. Hundarna vande sig och slutade helt enkelt att försöka. De 
accepterade chockerna passivt och lade sig bara ner i sina lådor och gnydde ynkligt. De hade 
lärt sig att bli hjälplösa. 
 
Seligman (2007) ifrågasatte behaviorister som B. F. Skinner (1904-1990) och teorin om 
operant betingning och utvecklade istället sin Learned-Helplessness-Theory:  
 

”Djur och definitivt människor kunde uppskatta komplexa situationer bland händelser 
(som exempelvis ”Inget jag gör räknas”) och de kan extrapolera dessa relationer till 
framtiden (”Jag var hjälplös i går och oberoende av nya omständigheter kommer jag att 
fortsätta att vara hjälplös idag”). Att uppskatta komplexa oförutsedda händelser är en 
process av bedömning och att extrapolera dem till framtiden, är en process av 
förväntningar ” (Seligman, 2007, s 36). 

 
Men inte alla hundar blev hjälplösa efter chockerna de inte kunde komma bort ifrån – precis 
som inte alla människor heller blev det efter att ha presenterats för olösliga problem eller ljud 
som de inte kunde fly ifrån: En av tre gav aldrig upp. 
 
Vad är det för en kraft och ”power”, som gjorde att somliga varelser kämpade vidare och inte 
tappade hoppet - medan andra kapitulerade så snabbt? 

Antonovskys KASAM 
 
Någon liknande fråga började Aaron Antonovsky (1923-1994), som var professor i 
medicinisk sociologi, ställa sig när han år 1970 gjorde en studie av israeliska kvinnor som 
hade tillbringat en tid i nazisternas koncentrationsläger. Han förvånades över de kvinnorna 
som hade en så bra hälsa och ett lyckligt liv trots deras hemska upplevelser. Istället för att 
fråga varför människor blir sjuka, frågade han varför människor håller sig friska. Antonosvky 
(1991) funderade på de olika faktorer som påverkar människans hälsa och började utveckla 
sitt berömda salutogena hälsoperspektiv och begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang). 
  
Enkelt uttryckt innebär KASAM ett förhållningssätt och att det finns en balans mellan 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Antonovskys salutogena hälsoperspektiv har bidragit till ökad förståelse att människans hälsa 
inte bara handlar om kropp och själ och den närmaste livsmiljön utan också om hur samhället 
ser ut och hur man lyckas leva sitt liv i samhället (Kostenius & Lindquist, 2006).  
 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, de resurser som krävs för att möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” 
                                                                                              (Antonovsky, 1991, s 41) 

 
KASAM skulle kunna beskrivas som ett exempel på en pedagogisk modell som bygger på 
reflektion (Hanson, 2004). KASAM är alltså förmågan att förstå sig själv, sin situation och 
sina känslor för att hitta adekvata lösningar för livets utmaningar och kriser som gör att livet 
känns meningsfullt trots svårigheter (Pellmer & Wramner, 2007).  
 
Enligt Antonovsky (1991) är en Känsla Av SAMmanhang (KASAM) nödvändigt för 
individens välbefinnande och för att kunna förhålla sig på ett hälsosamt sätt till livets 
utmaningar. När människor till exempel upplever att de inte kan påverka sin livssituation 
uppstår följaktligen en stor ohälsofaktor. Antonovsky kallar denna känsla för hanterbarhet. 
 
Antonoskys salutogena hälsobegrepp bygger alltså på kunskap om hälso- och friskfaktorer 
(Kostenius & Lindquist, 2006).  Av de tre delbegreppen i KASAM ansåg Antonovsky att den 
viktigaste är meningsfullheten:  
 
Meningsfullhet är det som ger människan motivation att skaffa sig kunskaper och resurser för 
att lösa sin uppgift (Hanson, 2004). 
 
Psykiatrikern och neurologen Viktor Frankl (1905-1997) reflekterade i samma riktning som 
Antonovsky. Han funderade mycket om människans behov av att hitta meningen i livet.  
Livet måste ha mening (2006), heter hans världskända bok.  
 

”Frankl anser att människor som funnit meningen med sina liv är vid hälsa och att hälsan 
bestäms utifrån individens förhållande till döden, till ångest och förhållandet till andra 
människor. De biologiska processerna är sekundära, det är individens motivation till livet som 
är ”hälsa”. Att ha en vilja till livet påverkar hälsan positivt.”  
                                                                                          ( Medin & Alexanderson, 2002, s. 61) 

Empowerment 
 
Antonovskys KASAM nämns ofta i samband med begreppet empowerment (Kostenius & 
Lindquist, 2006). Folkhälsoarbete bygger ofta på empowerment-tankar, nämligen att 
människor i alla vardagssituationer ska betraktas som subjekt som egentligen har kraften och 
makten att styra över sina egna liv.  
 
Angelöw (2002) definierar empowerment som följande:  
 

”Med ”empowerment” menas egenmakt – ett förhållningssätt och en mobilisering av resurser 
för att ta kontroll över sitt liv både individuellt och kollektivt. Det innebär en delaktighet från 
deltagarna och ett ansvar för sin egen situation.” (a a, s. 59 ) 
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”Att ge kraft åt någon att hantera sin situation kan vara en hälsofrämjande ledningsåtgärd” 
(Pellmer & Wrammer, 2007, s. 22). Begreppet empowerment används ofta i sammanhang 
med rörelsen om tankegångar hjälp till självhjälp, som till exempel i rörelsen för 
likaberättigande för de svarta i USA anför Pellmer och Wrammer (2007). 
 
Den salutogena helhetssynen och tanken om empowerment innebär att stärka individen vad 
gäller kunskap, kompetens och självförtroende för att hjälpa den enskilda individen att göra 
självständiga och medvetna val, menar Kostenius och Lindquist (2006): ”Man vill således 
frigöra människor från den passivitet och den inlärda hjälplösheten” (a a, s. 59 ).  
 

Det räcker inte med att laga “broläggningen” över ”livsfloden” så att folk inte ramlar (eller 
hoppar) i vattnet. Man måste därutöver ”lära dem simma” (Antonovsky, 1991. s. 7). 

Paternalism  
 
”Empowermentmodellens motsats är den paternalistiska modellen, som bygger på över- och 
underordning där överordningen utformas av experter och undersåtarna, de senare vanliga 
människor som inte vet sitt eget bästa och därför ska läras eller uppfostras” framför Kostenius 
och Lindquist (2006, s.79).  

“Paternalism is the interference of a state or an individual with another person, against their 
will, and justified by a claim that the person interfered with will be better off or protected from 
harm.” (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010) 

 
Man skulle alltså kunna säga att paternalism betyder att någon eller några bestämmer över en 
annan eller andra med motiveringen att man gör det i dennes intresse. Folkhälsoarbete bygger 
många gånger på den paternalistiska modellen (Kostenius & Lindquist, 2006). En metafor 
som författarna använder för att jämföra det paternalistiska synsättet med empowerment är:  
 
”Det är bättre att lära någon fiska än att ge dem fisk” (a a, s.78).  

Folkhälsoarbete 
 
Begreppet health promotion översätts ofta med folkhälsoarbete, vilket då innefattar 
systematiska, både sjukdomförbyggande och hälsofrämjande åtgärder (Janlert, 2000). 
Andersson (2006, s.216) definierar folkhälsoarbete som ”hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder som bedrivs systematiskt för att förbättra folkhälsan”. Hälsoarbete idag har ofta en 
salutogen inriktning, det vill säga att man fokuserar mer på friskfaktorer än på sjukfaktorer 
(Antonosky, 1991). Inom folkhälsoarbete är strategier som leder till ökad empowerment 
väsentliga på individ och organisationsnivå (Kostenius & Lindquist, 2006). 
 
I Sverige är Statens Folkhälsoinstitut (FHI) den myndighet som är ansvarig för 
folkhälsoarbete. Ett exempel för deras folkhälsoarbete är Sveriges 11 folkhälsomål. 
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Så definierade WHO begreppet ”Health Promotion” i Ottawa (1986): 
 

”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 
sin hälsa och att förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medveten 
om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa ska därför ses som 
en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron.” 

 
Folkhälsoarbete handlar ofta om beteendeförändring eller livsstilsförändring. Folkhälsoarbete 
och hälsocoaching har alltså många gånger samma syfte: Att hjälpa människor att ändra sitt 
beteende, att nå sina mål.  

Coaching 
 
Sedan år 2007 erbjuder Högkolan i Skövde en utbildning till Hälsocoach. Man skulle kunna 
säga att det var början i Sverige att coachingen uppgraderades till en akademisk nivå. På 
programmets hemsida finns det en introduktion till ämnet coaching (2010): 

 
” (…) Ordet coach har blivit ett modeord som använts i många olika sammanhang de senaste 
åren. Många förknippar en coach med en person som ger råd och tips på hur man ska må bättre. 
Men coaching handlar om det motsatta. Som coach ger Du inga råd. En grundtanke inom 
coaching är att klienten har alla svar och alla resurser inom sig. Ditt arbete som coach blir 
istället att hjälpa klienten att bli medveten om denna kunskap och ge personen verktyg att 
utnyttja sina resurser fullt ut och därmed nå sina mål och önskningar.” 

 
Coachingen har alltså som syfte att frigöra människors inneboende potential, framför Gjerde 
(2004). Hon delar coachingens huvudsyfte, att frigöra människors potential, i fem aspekter: 
 

”1. Öppna för möjligheter  
 Inriktning på möjligheter och lösningar, hopp och optimism, valmöjligheter. 
 
2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse 
Bli medveten om egen kunskap, jakt efter mening, använda känslor, motivation och förändring, 
förpliktelser och ansvar. 
 
3. Undanröja hinder 
Kamp mot motståndare, sortera tankar, göra det undermedvetna medvetet. 
 
4. Ge stöd fokus och drivkraft 
Socialt stöd, självdialog, fokus. 
 
5. Skapa resultat 
Handling, prestation, mening, utveckling, inlärning, nyskapande.” 

                                                                         (Gjerde, 2004, s. 56)  
 
Gjerde (2004) poängterar att ett av de viktigaste skälen till att folk vill ha coaching är 
förändring.  
 
Coaching kan beskrivas som en hybrid av självutveckling, idrottspsykologi, 
organisationspsykologi, psykologi och pedagogik (Gjerde, 2004).  
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Coachmetodiken har hämtat inspirationen från filosofin, kommunikationsteorin, terapi och 
handledning. Namn som nämns i detta samband är exempelvis Sokrates, Kierkegaard och 
Rogers. Numera nämns också den nya vetenskapen positiv psykologi, som har människors 
lycka som ämne, allt oftare i samband med coachingen. Coaching bygger på en optimistisk 
människosyn som innebär att coachen tror att klienten har möjlighet att påverka sig själv och 
sin omgivning (Gjerde, 2004). Enligt henne använder sig coachen framförallt av fyra 
färdigheter: Aktivt lyssnande, nyfikenhet, handlings- och inlärningsfokusering och intuition. 
 
Coaching betyder att coachen genom samtal och övningar hjälper klienten att utveckla och 
hjälpa sig själv att nå sina mål (Berg, 2007). Coaching hjälper klienten till en ökad självinsikt, 
till exempel genom värderingskartläggning, och att hitta adekvata mål för ett kongruent liv 
enligt klientens värderingar (O’Connor, 2004).  
 
Coaching kan beskrivas som en inlärningsmetod där intentionen är att utveckla klientens 
individuella potential. Ansvaret för utvecklingen och målen ligger hela tiden hos klienten. 
Coaching har alltid klientens utgångsläge som utgångspunkt framför Berg (2007).  
Coachens roll är att ställa de rätta frågorna och uppmana till handling, ge feedback, inspirera 
och motivera klienten till att ta ansvar för sin egen situation och utveckling.  
 
Som bilaga 3 finns International Coach Federations (ICF) definition of coaching och 
coachingens 11 kärnkompetenser. 

Teoretisk ram 
 
I coaching fokuserar man på det friska i människan, på individens resurser och kraft istället 
för fel och brister (Berg, 2007; Gjerde, 2004; Sandjö-Liljedal, 2008). Det salutogena 
hälsoperspektivet fokuserar på friskfaktorer istället för sjukfaktorer som det patogena 
hälsoperspektivet gör. Hälsobegreppet som uppsatsens författare litar sig på är därför 
Antonovskys salutogena hälsoperspektiv och KASAM.  
 
Det salutogena hälsoperspektivet och begreppet KASAM bildar således uppsatsens teoretiska 
ram.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur coaching kan hjälpa till att främja 
empowerment och därmed bidra till att öka människornas hälsa.  
 

Frågeställningar 
 
Vilka samband finns det mellan coaching och empowerment? 
 
Hur påverkar empowerment människornas hälsa? 
 
Kan man öka individens hälsa med coaching?  
 

 
Figur 1: Frågeställningar 

Coaching 

Empowerment 

Hälsa 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Metod 

Val av metod 
 
Uppsatsen grundas på en litteraturstudie. Det första som man ska göra när man vill skriva en 
litteraturstudie är att bestämma ämne/tema och frågeställningen som man vill forska efter.  
Allt forskningsarbete börjar i en fråga, menar Backman (2008). Därefter gäller det att samla 
information, alltså inläsningen. Det är viktigt att notera hela tiden, alltså löpande, källorna.  
Dessutom ska man välja ett system för referenshantering. I denna uppsats valdes American 
Psychological Association (APA) som referenshantering.  
 
Varje undersökning inkluderar att man läser det som andra har skrivit på detta område, samlar 
information som stödjer eller motsäger olika argument och formulerar en rapport, framför 
Bell (2006). Som första steget i litteratursökning rekommenderar hon att starta med det som 
finns på biblioteket i hemmastaden och på högskolans bibliotek. Hon råder att man ska fråga 
en bibliotekarie - förutom att man ska konsultera bibliotekskatalogen. Man ska naturligtvis 
också leta själv i bibliotekets hyllor. I biblioteket finns det idag också elektroniska tidskrifter. 
På högskolans hemsida finns länkar som leder till elektroniska databaser (Elin, PubMed till 
exempel).  
 
När observationsfasen är avslutad måste data organiseras och systematiseras.  Analysen 
innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att observationsutfallet nu kan 
relateras till den ursprungliga problemställningen. Sammanställningen och analys i sig 
innebär emellertid inte att problemet nu är besvarat. Det blir det först efter nästa steg 
(tolkning), (Backman, 2008).  
 
Studien har haft som utgångspunkt från Polit och Hunglers (1999) analysmetod för 
litteraturgranskning som utgår från tio steg. 

Datainsamling, urval och analys 
 
1. Formulering av sökord och begrepp.  
I första steget formulerades sökorden som skulle användas. Urvalet ska enligt Friberg (2006) 
styras av problemformulering och syfte, vilket leder fram till att vissa artiklar inkluderas och 
andra exkluderas. Följande inklusionskriterier användes: Vetenskapliga artiklar (peer 
reviewed) som skulle vara publicerade efter år 2000 och tillgängliga i fulltext. Artiklarna som 
handlade om coaching skulle handla om coaching på psykiskt friska personer. Artiklarna som 
exkluderades från urvalet uppfyllde inte inklusionskriterierna.  
 
Sökord som användes var: Coaching, empowerment, coping, Antonosvky, sense of 
coherence, emotionell intelligens, health promotion. 
 
2. Söka möjlig litteratur genom elektronisk sökning. 
Databaser som författaren tog i anspråk är ELIN och PubMed.  
 
3. Hitta relevanta artiklar. 
Utifrån ämnet, frågeställningar och syftet valdes intressanta artklar. I bilaga 1 finns en tabell 
över presentation av sökväg med databas, sökord, sökalternativ, antal träffar samt valda 
artiklar.  
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4. Granska artiklarna för relevans och lämplighet. 
De valda artiklarna granskades utifrån uppsatsens användbarhet. Läsning av artiklarnas 
sammanfattning/abstrakt utifrån sökord, titel och ämnet.  
 
5. Sortera bort artiklar som inte är relevanta. 
Artiklarna som inte matchade författarens urvalskriterier sorterades bort. Kvar blev 33 artiklar 
som skulle kunna vara intressanta. Inkluderade artiklar granskades för bedömning av 
inkludering som datamaterial i den definitiva översikten. Sedan rangordnades artiklarna efter 
hur relevant det ansågs vara för detta arbete. Närmare granskning ledde till 11 artiklar som 
skulle analyseras i resultatet. Se bilaga 2.  
 
6. Läsa de relevanta artiklarna och skriva noteringar. 
De valda artiklarna lästes och analyserades. Författaren skrev ut artiklarna i papperskopior för 
att kunna markera och understryka texten i artiklarna. De relevanta artiklarna lästes flera 
gånger för att skapa sig en korrekt uppfattning av innehållet, intressanta delar i texten 
markerades. Därefter skrevs de viktigaste fakta ner ur respektive artikel för att slutligen kunna 
sammanfatta texten. 
 
7. Identifiera nya artiklar genom referenser. 
Artiklarnas referenser granskades noga. Eventuellt intressanta artiklar, böcker eller studier 
efterforskades i en ny sökning. Intressanta och relevanta böcker beställdes på biblioteket och 
eventuellt relevanta artiklar söktes i en ny omgång.  
 
8. Organisera artiklarna. 
Författaren sammanställde de valda artiklarna i en tabell (se bilaga 2). 
 
9. Analys av artiklarna. 
Som redan under punkt 6 nämndes, försökte författaren skapa sig en uppfattning av respektive 
artikelns fakta och innehåll. Det krävdes ofta efterforskningar om fakta eller delämnen som 
gjordes genom utredning i olika böcker eller också via nätet.  
 
10. Utforma/skriva resultat. 
I det sista steget skrevs artiklarnas syntes ner kortfattad och koncist utifrån uppsatsen syfte 
och frågeställningar. Författaren valde att redovisa resultatet i en logisk följd utifrån 
kategorier som har funnits vid analysen av litteraturen och genom uppsatsens teoretiska ram.  

Etiska förhållningssätt 
 
Enligt Nyberg (2000), som lutar sig på American Psychological Association (APA, 1994), 
finns det två huvudsyften för etiska principer beträffande vetenskaplig forskning: 
 

1.  Att bidra till riktighet och noggrannhet i vetenskaplig kunskap och 
2.  Att skydda rätten till intellektuell egendom dvs. att ta hänsyn till upphovsrätten 

                                                                                                 (Nyberg, 2000 s. 35) 
 
Angående vetenskaplig forskning, speciellt när det handlar om medicinsk eller psykologisk 
forskning, finns det flera olika etiska regler som man måste uppmärksamma. I Sverige till 
exempel har HSFR (Humanistisk - samhällvetenskapliga forskningsrådet, 1996) slagit fast 
några forskningskrav. Parallellt gäller det att tänka på individskyddskravet, som innebär 
ytterligare fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttandekravet (Nyberg, 2000). 
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I en litteraturstudie gäller det framförallt att beakta upphovsrätten.  Annars kan man bli 
anklagad för plagiat och till och med för fusk, framför Bell (2006). Hon rekommenderar att 
man alltid ska vara noggrann med källanvisningarna. Det ska tydligt framgå vilket som är ens 
egna ord eller idé och vilka är ”lånade” eller citat. 

Resultat 
 
Eftersom ämnena coaching, empowerment, hälsa och KASAM till viss del överlappar 
varandra ska indelningen/rubrikerna bara ses som stöd. 
 

Resultat i bildform 

Figur 2. Resultat i bildform 
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Coaching 
 
 Självförtroende (Self-efficacy) som ledarkompetens 
 
Exekutive coaching har blivit en allt vanligare metod för kompetensutveckling. Baron och 
Mori (2010) undersöker sambandet mellan chefs-coaching och self-efficacy. I studien 
genomgår 73 chefer och mellanchefer ett åtta månaders ledarskapsträningsprogram, som 
innehåller seminarier, ”aktion learning groups” och exekutive coaching. Datainsamlingen sker 
genom en pretest-posttest (enkät) undersökning av ledarskapsegenskaparna och utvecklingen. 
Studien lutar sig mot Banduras self- efficacy teori.  
 

”Our results indicated that executive coaching, operationalized in our study by the number of 
coaching sessions received, was positively and significantly associated with self-efficacy at the 
end of the leadership development program (…)” (Baron & Mori, 2010, s.30). 

 
Ju större antalet coachingsessioner desto större blev alltså klientens self-efficacy.  
 

”Our results show a positive and significant relationship between utility judgment of the 
professional development program and self-efficacy” (Baron & Mori, 2010, s.30). 

 
Stresshantering 
 
Coaching som positiv intervention mot arbetsrelaterad stress 
Biswas-Diener (2009) beskriver coaching som en intervention för att förebygga 
arbetsrelaterad stress och burnout. Han coachar sin klient tio gånger och skildrar processen 
som följande: Klienten beskriver bland annat arbetsrelaterad stress. Coachen jobbar med 
medvetandegörande, attitydförändring och målfokusering. Det framgår tydligt hur coachingen 
hjälper till att förbättra klientens upplevda arbetssituation. Genom coaching minskar stressen 
och därmed ökar klientens välbefinnande. Klienten, som i början klagade över pessimism 
blev positivare och optimistisk.  
 
Self-efficacy och attitydförändring  
 
Coaching är ett stöd för att öka patientens självförtroende 
Izumi, Ando, Ono, Suzukamo, Michimata och Fukuhara (2007) undersöker coachingens 
effekt på den psykologiska reaktionen på patienter med spinocerebellar degeneration. 
Forskarna drar slutsatsen att noggrant strukturerad telefoncoaching förbättrar self-efficacy. 
Self-efficacy definieras som självförtroende eller tron att kunna genomföra en viss åtgärd. 
Self-efficacy är en framträdande faktor för hälsobeteende och beteendeförändring. 
Coachingprocessen består av sex steg: Set-up, målformulering, utvärdering av nuläget, 
erkännande av gapet mellan mål och nuläget, handlingsinriktade planerar att komma över 
klyftan och uppföljning. Dessa sex steg följdes i alla 10 coachingsessioner som varade 15-30 
minuter. En möjlig förklaring till resultatet är att coachen hjälpte patienterna att åstadkomma 
resultat såväl privat som på jobbet. En annan förklaring medför en psykologisk reaktion som 
innebär en förändring i synen av hälsotillstånd alltså en attitydförändring, anser forskarna. 
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Hälsocoaching som intervention för att reducera typ 2 diabetes hos ungdomar 
Övervikt hos ungdomar har ökat under de sista årtiondena. Överviktiga barn löper större risk 
att även bli överviktiga som vuxna och utveckla typ 2 diabetes. Grey, Jaser, Holl, Jefferson, 
Dziura och Northrup (2009) undersökte effekterna av en kombinerad beteendeintervention 
som de kallade för coping skills training (CST) och hälsocoaching för att reducera fetma och 
diabetesrisken hos ungdomar. Ungdomarna fick telefoncoaching, undervisning i kost- och 
näringslära och möjlighet att prova olika kreativa sätt till fysiska aktiviteter som exempelvis 
hip-hop eller breakdance.  Som resultat av studien visar Grey et al. (2006) en förbättring i 
ungdomarnas kostvanor, en högre self-efficacy för deras fysiska aktivitet och en viss 
förbättring på metaboliska riskfaktorer. Forskarna påpekar de enorma ekonomiska 
kostnaderna som uppstår genom den stora fetma och Typ 2 diabetes prevalensen och menar 
att det är nödvändigt att skapa sådana insatser för att förebygga sjukdomen och för att göra 
det lättare för ungdomar att hantera sin sjukdom.  

Empowerment 
 
Empowerment och self-management 
 
Coaching som intervention mot högt blodtryck 
I USA lider över trettio procent av den vuxna befolkningen av hypertoni (högt blodtryck) men 
bara en tredjedel av dessa uppnår ett normalt blodtryck genom behandling. Även om det finns 
många antihypertensiva läkemedel disponibla, kan alltså två tredjedelar av patienterna med 
hypertoni inte kontrollera blodtrycket. Detta tros delvis bero på en kombination av att 
patienterna är dåligt undervisade, svag complience och "klinisk tröghet." Bennett, Laird, 
Margolius, Ngo, Thom och Bodenheimer (2009)  utvärderar en intervention av en 
kombination av hälsocoaching, blodtrycksövervakning i hemmet och medicineringskontroll 
som en metod för att förbättra hypertonikontrollen. Hypertension är fortfarande den främsta 
orsaken till en förtidig död. Även små sänkningar av högt blodtryck har stora effekter och kan 
minska risken för stroke, kranskärlssjukdomar och dödligheten på grund av vaskulära orsaker. 
Genom att uppmuntra patienter att bli aktiva deltagare i sin vård och att stärka deras 
kompetens och förtroende (empowerment), förbättrades blodtryckskontrollen. Bennett et al. 
(2009) anser hälsocoaching som en innovation som syftar till att understödja patienternas self-
management, utrustar dem med information, färdigheter och självförtroende som behövs för 
att bli aktiva deltagare i sin egenvård.  
 
Lindner, Menzies, Kelly, Taylor och Shearer (2003) implicerar coaching som en intervention 
för att öka själv-management. I behandlingen av kroniska sjukdomar som exempelvis 
diabetes spelar patienternas själv-management en viktig roll framför forskarna. 
 

“Coaches have been shown to play an important role in all of these aspects of achieving long-
term positive behaviour change associated with the treatment of chronic illness.” (a a, s. 6) 

 
I nuläget finns bara lite empirisk forskning om coachingens effekt anmärker Lindner et al. 
(2003) ändå slutföljer forskarna att coaching är ett sätt att främja patienternas själv- 
management. Forskarna hänvisar till att inte alla patienter är redo för förändring. De refererar 
till stage of change - modellen. Man borde alltså ta hänsyn till patientens emotionella 
tillstånd.  I artikeln diskuteras coachingens definition: Coaching kan ses som en metod att 
”empower” patienterna, som en form av undervisning, ett sätt att nå patientens 
behandlingsmål och dessutom kan coaching hjälpa till att göra livsstil- och 
beteendeförändringar.  
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Hälsa 
 
Coaching underlättar cancersmärtor 
Hos cancerpatienter är cancerrelaterade smärtor vanliga och ofta underbehandlande. Många 
cancersjuka människor får en inadekvat smärtbehandling. Kravitz et al. (2009) gjorde 
pilotstudien Ca-HELP (Cancer Health Empowerment for Living without Pain) där han 
undersökte coachingens effekt på cancerpatienter. Studiens teoretiska bakgrund är Banduras 
self-efficacy teori. Syftet är att pröva om coaching kan underlätta patienternas smärthantering 
och sjukdomsupplevelsen (Pain management self-efficacy). Studien fokuserar bland annat på 
coachingens effekter på smärtupplevelsen (de primära effekterna/resultat), self-efficacy och 
livskvalitet (sekundär resultat), och relationen mellan interventionen och smärtbehandlingen, 
som till exempel en förbättrad kommunikationsförmåga med läkaren (Communication self-
efficacy). Kravitz et al (2009) publicerade artikeln där studien beskrivs i september 2009. 
Forskarna ska publicera studiens definitiva resultat 2010. Kravitz et al. (2009) markerar att de 
flesta patienter visade en stor tacksamhet för att de kunde delta i studien. 
 
Förbättrad livskvalitet och coping 
 
Coaching hjälper endometriospatienter  
Audebert (2006) beskriver hur patienter som lider av den kroniska sjukdomen endometrios 
skulle kunna förbättra livskvaliteten genom coaching. Han skildrar hur coaching kan hjälpa 
dem att leva bättre med sin sjukdom och hur coaching kan förbättra behandlingseffektiviteten 
och följebehandlingen. Patienterna får en större acceptans och medvetenhet om sin sjukdom 
(attitydförändring) som leder till förbättrad coping. Audebert (2006) betraktar coaching som 
ett nödvändigt komplement till den mediciniska terapeutiska behandlingen. 
 
Emotionell intelligens 
 
Sjukvårdskostnaderna har stigit och många förändringar och omstruktureringar, som till 
exempel evidensbaserad medicin eller patientcentrerad terapi, kräver nya innovativa 
managementkoncepter. Henochowicz och Hetherington (2005) undersöker coachingens 
betydelse i ledarskapet inom hälso- och sjukvården. De poängterar att patienterna kan uppleva 
sjukvården som en labyrint. Dålig koordinerad vård ökar risken för fel och är ekonomiskt 
ineffektiv. Cheferna inom sjukvården spelar en viktig roll i de förändringarna som krävs. En 
effektiv ledare definieras som en person som behärskar de centrala kärnkompetenserna. 
Coaching är en mycket effektiv metod för att utveckla ledarskapets kärnkompetenser. 
Transformational ledarskap1 som innehåller ett coachande förhållningssätt, underlättar 
förändringar och förbättrar kvalitén. Det finns en korrelation mellan läkarens 
ledarkompetenser och patienternas framgångar. Många hälso- och sjukvårdsorganisationer 
börjar inse ledarskapskompetensträningens betydelse och satsar på coachingen som nyckeln i 
den långfristiga framgången.  
 

”It is clear that health care leaders must exhibit certain core competencies and display a fairly 
high degree of emotional intelligence to accomplish change goals. Coaching is an effective and 
underutilized instrument in guiding the health care leader towards mastering competencies and 
improving emotional intelligences. Coaching can be utilized at all stages of the medical career, 
from medical school onward to the executive boardroom”.  
                                                                            (Henochowicz & Hetherington, 2005, s. 183). 

    

                                                        
1 (kallas för utvecklande ledarskap i Sverige) 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En nyckel till läkarens effektiva ledarskap är emotionell intelligens, en färdighet som kan 
utvecklas hela livet. Emotionell intelligens innehåller förmågan till självinsikt och 
självmanagement, empati och samarbetsförmågan med andra. 
 

”One very important leadership competency that has been identified is the ability to coach 
others. Health care executives need to be trained in the discipline of coaching in order to more 
effectively manage others. Coaching techniques may be used with employees, trainees, and 
patients” (Henochowicz & Hetherington, 2005, s.188). 
 

En ytterligare viktig ledarkompetens är konflikthantering som också kan utvecklas genom 
coaching. Coaching anses som en viktig möjlighet för läkarna, ledare och andra chefer att 
utveckla essentiella ledarkompetenser och bör integreras tidigt i deras utbildning. 

KASAM 
 
Empowerment som mål och antagandet för folkhälsoarbete 
 
Tengland (2007) försöker att sätta begreppet empowerment i relation till folkhälsoarbetets 
mål. Han filosoferar över livets kvalité, hälsa och välfärd och framför olika definitioner av 
begreppet hälsa. Forskaren kommer fram till att empowerment är ett mål till folkhälsoarbete 
och därutöver en process och ett antagande. Han påpekar att empowerment ofta refereras till 
”psykologisk empowerment”.  
 

”The other kind of goals includes some of the individual’s specific mental or internal resources 
– knowledge, self-esteem, self-confidence (and self-efficacy) and autonomy.”  (a a, s. 201).  
 

Till målet empowerment lägger han till ett annat rimligt mål: frihet och möjlighet. Enligt hans 
åsikt är empowerment förknippad med människans känsla av att ha kontroll över sitt liv och 
sin hälsa: sense of control. Med andra ord ger alltså möjligheten till att påverka och förändra 
sig själv och sin omgivning människorna empowerment. Människans sense of control är 
enligt Tengland (2007) ekvivalent med att ha self-confidens, alltså självförtroende. Viktiga 
empowermentmål är följaktligen kunskap, självförtroende (self-efficacy), självkänsla och 
autonomi. De sistnämnda är viktiga för individens livskvalitet. En aspekt i samband med 
kunskap är att öka medvetenhet. Med empowerment växer också autonomin. Autonomi tolkar 
han som möjlighet att välja sin egen agenda. Empowerment associeras därutöver med begrepp 
som självutveckling och friheten att välja, alltså möjligheterna. Således betyder empowerment 
i denna mening att få en ökad möjlighet att uppfylla sina viktiga mål i livet. Han formulerar 
empowerment som ett komplext mål på följande sätt:  
 

”Typically, empowerment (as a goal) is equivalent to an increase in the general ability to 
achieve intended quality of life goals (life control), either through the removal of external 
(physical, social, political, economic) obstacles (increased freedom or opportunity), or through 
an increase in knowledge (consciousness raising, skills development, self-knowledge, etc.), 
autonomy, self-confidence (and self-efficacy), or self-esteem” (a a, s. 203/204).   
 

För att tillåta empowerment som mål för folkhälsoarbete tillägger han hälsorelaterad 
livskvalitet och hälsorelaterad kunskap. Målen bör alltså ses i samband med människans 
hälsa. Tengland (2007) hänvisar till Paulo Freire2 och den humanistiska psykologen Carl 
Rogers. Om empowerment ses som medel och väg så bör attityden vara klientcentrerad och 

                                                        
2 (marxistisk existentialism) 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empatisk. Klienten har svaren och resurser inom sig. Relationen mellan hjälparen och klienten 
bör inte vara hierarkisk utan ömsesidig. Hjälparen ses som en facilitator, som bör försöka 
förstå klientens värld och vara autentisk. Hans slutsats är att om empowerment ses som ett 
antagande och en process, då bör ansvariga i folkhälsoarbetet släppa en del av sin makt och 
kontrollposition (paternalism). 
 
Samband mellan KASAM, självkänsla och hälsa 
 
Johnsen (2004) undersöker sambandet mellan KASAM och hälsa. Han beskriver att en hög 
självkänsla (self-esteem) leder till en stark Känsla Av SAMmanhang (KASAM). Det framstår 
som att det är den grundläggande självkänslan som är avgörande för hur stark känslan av 
sammanhang är som en individ har. Det betyder att en person som är medveten om sitt eget 
värde uppfattar livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det leder också till ett högre 
välbefinnande hos individen.  
 

“To conclude, the present study provides support for the view that a strong SOC3 is related to 
good health. In addition, the findings suggest that internal locus of control, together with a sense 
of self-worth and inner stability, which creates a positive and trustful outlook on life, has 
importance for SOC. Perhaps the most intriguing suggestion, though, is that a high need to earn 
SE4 by competence and successful endeavours in combination with high Basic SE is 
significance for a strong SOC. That the active dispositions remained associated with SOC after 
controlling NA suggests a resiliency power of Antonovsky’s concept beyond affective traits.”  
                                                                                                                    (Johnson, 2004, s. 429) 

 
Resultatet visade alltså ett starkt samband mellan KASAM och hälsa. 
 
Inre styrka och de salutogena perspektiven 
 
Inre styrka preciseras som människans resurs att främja välbefinnande och läkning och är 
relaterad till hälsa. Som inre resurser nämns människans anpassningsförmåga och 
motståndskraft, KASAM, meningen i livet och självtranscendens. Lundman et al. (2009) 
hänvisar till statistiska och följeriktiga korrelationer mellan de olika salutogena koncepter och 
bekräftar sambandet mellan dem. Koncepter han berör är förutom Antonovskys bland annat 
Frankls existensfilosofi och Tornstams gerotranscendens. Lundman et al. (2009) betonar att 
inre styrka bygger på samspelet mellan samhörighet, stabilitet, flexibilitet och kreativitet. Att 
ha inre styrka betyder alltså att ta ansvar för sig själv och andra, att tro på sina möjligheter, att 
välja och handla medvetet och sålunda påverka livets förlopp i en upplevd meningsfull 
riktning. Att vara öppen för livets omständigheter är lika viktig som att hantera svårigheter 
och motgångar. Inre styrka är alltså att ha mod att fortsätta eftersträva att finna livet 
meningsfullt. 
 

                                                        
3 (Sense of coherence) 
4 (self-esteem) 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Diskussion 
Metoddiskussion 
 
Valet att göra en litteraturstudie kändes väldigt passande och lämplig för ämnet. Genom en 
litteraturstudie var det möjligt att inkludera en mängd olika vetenskapliga studier och 
synvinklar och på så sätt att skapa sig en översikt över ämnet. På grund av ämnets 
komplexitet ansågs att en litteraturstudie gav mest möjlighet till en vidd perspektiv. Som 
Friberg (2006) beskriver är en litteraturstudie bra för att ge en överblick över det aktuella 
forskningsläget.  
 
Litteraturstudien har realiserats genom att följa de tio stegen som beskrivs i Polit och Hungler 
(1999).  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa att hälsocoaching kan påverka individens 
empowerment positivt.   
 
I sökningen av artiklar valdes en avgränsning från år 2000 till 2010. Artiklarna skulle uppfylla 
kriteriet att finnas tillgängliga i fulltext. Författaren använde följande sökord i olika 
kombination med varandra: Coaching, Empowerment, coping, Antonosky, sense of coherence, 
emotionell intelligens, health promotion. För att ge läsaren en resumé över artikelsökningen 
ges en presentation av sökväg med databas av den insamlade data i bilaga 1. Artiklarna som 
användes i resultatet visas i en tabell i bilaga 2. 

Resultatdiskussion 
 

 
The coach is a catalyst for change. 

(Askim, 2008) 
 
Pippi Långstrump som exempel för empowerment 
 
I boken Empowerment beskriver Starrin (2007) Pippi Långstrump som ett bra exempel för 
empowerment:  
 

”När fröken Rosenblom kommer till skolan för att hålla förhör med barnen får de barn som 
svarar rätt en belöning – men alla barn som inte kan svara på hennes frågor ställer hon i 
skamvrån. De blir många barn som skäms i skamvrån. Men när det blir Pippis tur att ställa sig i 
skamvrån skäms hon inte. I stället börjar hon uppmuntra de ledsna barnen (och sig själv) genom 
en egen frågesport. Nu kan alla barn svara, får beröm och en belöning. När barnen vill tacka 
henne, säger Pippi till dem: 
- … Men jag har förskonat er från skära yllebyxor, det får ni aldrig glömma.” 

                                                                                                             (Askheim & Starrin, 2007, s. 63f) 

Fröken Rosenbloms och Pippis förhållningssätt är varandras motpoler, anser Starrin (2007). 
Pippi gör empowerment framför Starrin (2007). Hon skapar trygga relationer och uppmuntrar 
barnen så att de kan prestera bra och känna sig stolta.   
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Författaren skulle vilja tillägga att Pippi inte bara gör empowerment utan också coaching. 
Hon coachar sig själv och coachar barnen genom att hon fokuserar på styrkor och 
möjligheterna i stället för att se brister och problem.  
 
Vad har emotionerna med empowerment att göra och vad är emotionell intelligens? 
 
I exemplet med Pippi och fröken Rosenblom syns emotionerna hos barnen tydligt: Medan 
fröken Rosenblom gör att barnen känner sig rädda, dumma, oroliga och skamfulla gör Pippi 
att samma barn en kort stund senare känner sig trygga, lugna, intelligenta och stolta. Starrin 
(2007) anser att ”fröken Rosenblom tömmer barnen på emotionell energi”. Det handlar alltså 
inte bara om skillnaden mellan skam och stolthet utan också om den energi som sådana 
känslor frigör. Starrin framför att ”individer som är fulla av emotionell energi känner sig goda 
och värdefulla” i motsats till personer med låg energi som känner sig enligt Starrin (2007, s. 
64f) ”misslyckade”.  
 
Känslor är inte bara reaktion, utan också handling och kommunikation, anser Ekeland (2006, 
s.169). Känslor kan på så sätt bli ”politik” i konfliktsituationer, fortsätter han och poängterar 
att känslorna utöver deras fysiologiska aktivering, går igenom individens tolkning. Vi tolkar 
alltså kroppens reaktioner och signaler utifrån våra erfarenheter och den aktuella kontext vi 
befinner oss i (Ekeland, 2006, s.169).  
 
Emotionell intelligens skulle man ergo kunna beskriva som människans förmåga att samtala 
med sig själv, att tolka just kroppens fysiologiska reaktioner, psykets stämningar och själens 
signaler för att ge dem mening.  
 
Hos fröken Rosenblom hade Pippi antagligen inte fått något bra betyg alls och om man hade 
frågat fröken Rosenblom hur hon bedömer Pippis intelligens hade svaret förmodligen inte 
varit särskild häpnadsväckande… ändå syns det tydligt att Pippi förfogar över en hög grad av 
en annan form av intelligens: emotionell intelligens. 
 
Med begreppet ”intelligens” menas först och främst vår intellektuella kapacitet medan 
begreppet emotionell intelligens betecknar den sociala kompetensen som ligger i förmågan att 
tolka och vara medveten om sina egna och andras känslor i sociala situationer (Goleman, 
1997).  
 
Ekeland (2006) menar att emotionell intelligens har blivit mycket viktig i dagens arbetsliv för 
exempelvis konflikthantering eller teamarbete.  
 
Coaching som understödning för hanteringen av olika kroniska sjukdomar 
 
Izumi et al. (2006) visar hur coaching kan vara ett stöd för att öka självförtroende för patienter 
med spinocerebellar degeneration. Forskarna observerar ökat self-efficacy efter coachingen. 
 
De överviktiga ungdomarna som Grey et al. (2009) undersöker, visar efter coachingen också 
ett högre självförtroende (self-efficacy), därutöver en förbättring i sina kostvanor och en 
förbättring på metaboliska riskfaktorer. 
 
Kravitz et al. (2009) undersöker hur coaching kan underlätta cancerpatienternas 
smärthantering och sjukdomsupplevelse. Forskarna tror på en högre self-efficacy och 
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livskvalitet hos patienterna. Tyvärr är studiens slutgiltiga resultat inte publicerad än. Det blir 
spännande att läsa det men deltagarnas tacksamhet talar för sig själv. 
 
I en studie som undersöker coaching som intervention mot högt blodtryck visar Bennett et al. 
(2009) hur hälsocoaching främjar patienternas self-management, förser dem med information, 
färdigheter och självförtroende som behövs för att bli aktiva deltagare i sin egenvård. 
Coaching stärker patienternas kompetens och empowerment. 
  
Audebert (2006) beskriver hur endometriospatienternas livskvalitet förbättras genom 
coaching. Genom en attitydförändring förbättras patienternas copingförmåga. Han ser 
coaching som ett viktigt komplement till den mediciniska terapeutiska behandlingen. 
 
Biswas-Diener (2009) beskriver coaching som en intervention för att förebygga 
arbetsrelaterad stress och burnout.  
 
Genom coaching förbättrades enligt uppsatsens författare: 
Self-efficacy, self-esteem, sjävkänslan, self-management, den sociala intelligensen, coping, 
stresshantering, empowerment, attitydförändring, smärthantering, livskvalitén och livsstilen. 
 
Nu ska författaren gå närmare in på stressbegreppet för att åskådliggöra komplexiteten eller 
också för att visa sambandet mellan känslorna och kroppens reaktion. Därutöver finns det 
stress som ”biverkan” hos de flesta andra sjukdomar. 
 
Stress som exempel på sambandet mellan psyke och kropp 
 
Det har forskats mycket om kroppens olika fysiologiska känsloreaktioner. Ett exempel är 
människans stressreaktion, där hjärt- och andningsfrekvensen ökar, muskler spänns, 
adrenalin- och noradrenalinhalterna stiger etc. Stressbegreppets fader, Hans Selye, visade att 
negativa händelser som olyckshändelser, livskatastrofer, värme, köld, långa arbetsdagar eller 
för stort ansvar kan leda till ohälsa. Selye skilde på två typer av stress, den goda och den 
onda. Det är den onda stressen distressen som bidrar till en fysiologisk anpassning i kroppen 
som kan leda till olika sjukdomar (Währborg, 2003).  
 
Stress är givetvis inget nytt fenomen - men samhället och vår miljö har förändrats i snabb 
takt. Ändå reagerar vår kropp på ett urgammalt sätt vid stress. Trots att det i dagens samhälle 
inte längre är lika lämpligt att reagera på de stressorer vi utsätts för genom att ta till ”kamp-
flykt-reaktionen” (Kostenius & Lindqvist, 2006).  
 
Idag utsätts vi allt oftare för långvarig psykisk och psykosocial stress. Långvarig stress kan ge 
upphov till flera besvär, exempelvis försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, 
nedstämdhet, minnesstörningar, sömnstörningar, domningar och diffusa muskelsmärtor. På 
sikt kan symtomen leda till depression, posttraumatiskt stressyndrom, utmattningssyndrom, 
kroniska smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes (Socialstyrelsen, 2009).   
 
Stress kan alltså beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga 
att hantera dem, en obalans mellan krav och individens kapacitet (Socialstyrelsen, 2009).  

Stress är idag ett av våra stora folkhälsoproblem. Det leder till sänkt välbefinnande, lägre 
effektivitet, sänkt livskvalitet och inte minst till ökad konsumtion av hälso- och sjukvården 
(Kostenius & Lindqvist, 2006). Det psykiska välbefinnandet i befolkningen har försämrats 
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sedan 1980-talet. Psykisk ohälsa och värk är de vanligaste anledningarna till att 
hälsotillståndet upplevs som dåligt. Tillsammans orsakar de tre fjärdedelar av alla sjuk- och 
aktivitetsersättningar bland kvinnor och två tredjedelar bland män. Symtom som ängslan, 
ångest, oro, ständig trötthet samt värkbesvär har ökat (Socialstyrelsen, 2009).  

Thulesius och Grahn (2007) framför att antalet sjukskrivningar, arbetsrelaterade besvär och 
sjukfrånvaro i Sverige är en av de högsta i världen.  
 
Forskarna Ironson, Schneiderman och Siegel (2005) ger en bra sammanfattning över 
sambandet mellan stress och hälsa och om forskningen på detta område: 
 

“We have also described how psychosocial stressors influence mental health and how 
psychosocial treatments may ameliorate both mental and physical disorders. There is 
much we do not yet know about the relationship between stress and health, but scientific 
findings being made in the areas of cognitive-emotional psychology, molecular biology, 
neuroscience, clinical psychology, and medicine will undoubtedly lead to improved 
health outcomes.”                                                             (Schneiderman et al., 2005, s.12) 

 
För att kunna bemöta stress och psykosociala påfrestningar så behövs en positiv grundsyn, 
samt en god förmåga till kontroll och bemästring, en bra självkänsla, socialt stöd och ett bra 
socialt nätverk. Coping-förmågan är otroligt viktig (Teorell, 2003). 
 
Angelöw (2002, s. 18) refererar till Antonovsky som menar att inom stressforskningen märks 
skillnaden tydligt mellan å ena sidan fokuseringen på hälsofrämjande faktorer, såsom 
copings-mekanismer (det salutogena hälsoperspektivet) och å andra sidan 
uppmärksammandes riskfaktorer, såsom olika stressorer (det patogena hälsoperspektivet). 
 
Ökat coping med coaching 
 
Coachingen är ett bra verktyg för att främja människors så kallade buffertstyrkor som hon 
behöver för att motstå olika former av stress, som exempelvis arbetsrelaterad stress. 
Coachingen kan således ses som en effektiv och långsiktig form av stresshantering. Berg 
(2007) hänvisar till Ladegårds vetenskapliga studie (2005), som visar att stressnivån 
reduceras vid coachingen. I coachingen bär klienten ansvar för sina handlingar och beteende. 
Detta innebär att klienten genom coaching kan få en ökad medvetenhet om sig själv och 
användbar kunskap. Genom ökad självkännedom, som coaching ger, kan klienten på ett 
tidigare stadium tolka signaler som tyder på att han/hon har överansträngt sig. Coaching kan 
ge klienten praktiska verktyg som i framtiden kan förebygga stress eller stressymptom.  
 
Hanson (2000) hänvisar i boken Från neuron till neuros till sambandet mellan stress och 
immunförsvaret. Han beskriver hur emotioner påverkar immunförsvaret genom hypofysens 
hormonfrisättning. Rädsla och stress utlöser förutom den sympatiska aktiveringen 
(adrenalininsöndring) också en frisättning av ACTH, beta-endorfin och cortisol, som alla har 
förmågan att försämra immunsystemet. Detta är en ”oerhört viktig upptäckt” menar Hanson 
(2000, s.166 f) eftersom den pekar på att människors immunförsvar ”kan styras av hjärnan 
och därmed av mentala processer”.  
 
Enkelt uttryckt gör alltså negativt laddade känslotillstånd (särskilt om de är kroniska) 
människor sjuka. Ett sätt att skapa en negativ sinnesstämning hos djur är att bibringa dem 
uppfattningen att de saknar kontroll över sin omgivning. Symtombilden kallas för inlärt 
hjälplöshet och upptäcktes som redan i bakgrunden nämndes av inlärningspsykologen Martin 
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Seligman. Hos laboratorieråttor visade de hjälplösa individerna ett betydligt nedsatt 
immunförsvar. Hanson (2000) hänvisar till forskning på människor som åskådliggör att det är 
inte mängden av stress i sig utan sättet att hantera svårigheter och stressmoment som 
påverkar immunsystemet.  
 
I artiklarna som handlar om coaching vid olika sjukdomstillstånd visas hur coaching genom 
attitydförändring och medvetandegörande hjälper patienten att hantera sin sjukdom och 
smärta bättre.  
 

Allt kan man ta ifrån en människa. Utom en sak – den yttersta friheten att välja 
förhållningssättet till det livet för med sig. (Frankl, 2006) 
                                                                                                        

Det handlar alltså inte om hur vi har det utan hur vi tar det, som man brukar säga på svenska. 
Eller som Klein (2005, s. 202) uttrycker det: ” Livsmodet är i mycket högre grad beroende av 
hur vi bedömer en situation än hur den egentligen är.” 
 
Inte minst pratas det i artiklarna också om att coaching är en kostnadseffektiv hälsoinsats. 
Författaren tror, att om det bara finns mera vetenskapliga bevis för att kunna visa hur effektiv 
coaching är, så skulle coaching räknas in i den evidensbaserade behandlingen. 
 
Läkartidningen publicerade i april 2010 en artikel om den så kallade Björknässtudien, 
Österlind et al. (2010). Ett livsstilsförändrande program för bättre kost och ökad fysisk 
aktivitet, genomfört med enkla medel inom primärvården, minskade inte bara en rad 
riskfaktorer utan även vårdutnyttjandet. Studien visar att livsstilsförändringar leder till mindre 
vårdutnyttjande och således till mindre kostnader i primärvården. 
 
Skulle man betrakta coaching med Antonovskys ögon, så skulle han förmodligen ha sagt att 
coachingen leder till ökat KASAM hos individen. Med KASAM menas som redan sagt en 
jämvikt mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Coachingen kan hjälpa klienten till en ökad självinsikt, till exempel genom 
värderingskartläggning, och att hitta adekvata mål för ett kongruent liv enligt klientens 
värderingar (O’Connor, 2004) och därigenom öka begripligheten.  
 
För att prata i socialpsykologiska termer är coaching en möjlighet till människans 
introspektion. Genom samtalet och medvetengörandet kan coachen exempelvis hjälpa 
klienten att reducera klientens kognitiva dissonanser.  
 
Coaching är en möjlighet att främja människors handlings- och beslutsförmåga och ett sätt att 
hitta tillbaka till ett meningsfullt och medvetet liv (Gjerde, 2004; O’Connor, 2004 ). Coaching 
leder till en ökad hanterbarhet. Genom målfokuseringen i coachingen öka livets 
meningsfullhet.  
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”Processen med att bli medveten om vilka värderingar man har leder också till större 
uppmärksamhet på vilka val man har. När valen man gör stämmer överens med det man 
värderar högst, känns livet mer tillfredställande. Det handlar om att hitta det som ger livet 
mening.” (Berg, 2007, s. 194)   

 
Följaktligen leder coaching alltså till ökat KASAM som leder till ökad hälsa. På det sättet 
skulle man kunna se coaching som en hälsofrämjande åtgärd.  
 
Coachingens värdegrund är empowerment. Coachingens grundläggande synsätt är att svaren 
finns inom klienten och att människan har de resurser som behövs för att utveckla sin fulla 
potential. ”Coachen har inte svaren, utan ställer relevanta frågor”, framför Berg (2007, 
s.191f).  
 
Det paternalistiska syn- och handlingssättet är följaktligen inte coaching i dess egentliga 
mening. ”Begreppet coaching används flitigt, men ofta på fel sätt, och det tycks råda en viss 
förvirring om vad coaching egentligen innebär” menar Gjerde (2004, s. 9). ”Coachen är en 
samtalspartner som inte vill förändra människor, utan i stället vill se dem utvecklas och 
utnyttja sin potential”, framför hon (a a, s.7). 

Ökat själv–management genom coaching 
 
Lindner et al. (2003) betonar själv-managements betydelsen i behandlingen av kroniska 
sjukdomar. Forskarna ser coaching som ett sätt att främja patienternas själv-management. De 
hänvisar till att inte alla patienter är redo för förändring och refererar till stage of change - 
modellen. Man borde alltså ta hänsyn till patientens emotionella tillstånd. Just detta gör 
coaching. En bra coach låter alltid klienten välja dagens agenda:  
 
”Vad vill du prata om idag?” eller ”Vad vill du jobba med idag?”, är exempelvis vanliga 
frågor som ett coachingsamtal inleds med. 
 
Som Pippi Långstrump i inledningsexemplet visar, gäller det alltså om det vad klienten kan 
och vad klienten vill. Sedan undanröjer klienten tillsammans med coachen hindren för att 
kunna nå sitt mål.  
 
Ökat ledarkompetens genom coaching 
 
Henochowicz och Hetherington (2005) beskriver coaching som en mycket effektiv metod för 
att utveckla ledarskapets kärnkompetenser. En nyckel till effektivt ledarskap är till exempel 
emotionell intelligens som kan utvecklas genom coachingen. Som Baron och Mori (2010) 
visar är coaching ett bra verktyg för att förbättra ledarkompetenserna. Forskarnas resultat är 
att coaching ökar klientens self-efficacy. Att ha en bra ledarkompetens är naturligtvis i 
synnerhet viktig för chefer men inte heller oväsentlig för alla mellanchefer och egentligen 
essentiell för alla som jobbar med människor.  
 
Hargrove (2000) menar att coaching är själva kärnpunkten i ledarskap. Coaching genomsyrar 
egentligen hela ledarskapstanken anser han. Coaching och ledarskap handlar i själva verket 
om att få individer och team att optimera sin prestationsförmåga. Enligt Hargrove (2000) är 
coaching att frigöra ambitioner, utveckla förmåga och uppnå önskade resultat i kontexten till 
förändring, komplexitet och konkurrens. 
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På universitetet i Kiel i Tyskland finns ett nytt projekt Coaching for Professionals COP: 
Högskolelärare, professorer och vetenskapliga medarbetare blir erbjudna en kostnadsfri, 
personlig och långfristig coaching. I en intervju i tidskriften Zeit online säger universitetets 
president, Gerhard Fouquet, att man genom coachingen vill förbättra högskolans kvalité. Det 
handlar om time-management och ledarskap. Därutöver erbjuds en certifierande kurs i 
högskoldidaktik. Programmet startade sommaren 2009 och feedbacken är mycket bra hittills. 
Mer än 40 forskare och professorer utnyttjade coachingserbjudandet och är väldigt nöjda. 
 
Gjerde (2004) beskriver ett exempel för en coachingkontakt: Greta vantrivs med sitt arbete 
sedan tre år sedan. På verksamheten blir Greta erbjuden att testa coachingen. När hon i 
coachingen kommer fram till att leka med sina framtidsmöjligheter, inser hon att hon faktiskt 
har mycket mer möjligheter än hon trodde – ändå väljer hon att stanna på samma företag och 
på samma jobb - men nu vet hon att det är på grund av hennes egna beslut. Genom coaching 
skedde alltså en attitydförändring i Greta som gjorde att hon inte längre kände sig hjälplös 
utan kom till insikt om sina möjligheter. 
 
Medvetandegörande är en viktig beståndsdel för att lära sig nya och friskare livsstils- och 
arbetsformer i framtiden. Medvetandegörande hjälper också för att bryta med gamla 
tankemönster och värderingar som ofta är grunden för att människorna inte kan utveckla sin 
fulla potential. Värderingskartläggning är ett nyttigt ofta använt redskap i coachingen 
eftersom det ger en möjlighet att medvetet lämna ”gamla hjulspår”.  
 
Ur folkhälsoperspektivet uppfattar Starrin (2007) Pippi och fröken Rosenblom som två olika 
strategier att förhålla sig till. Har vi alltså Pippi eller fröken Rosenblom som förhållningssätt? 
Handlar det om empowerment eller paternalism? 
 
Larsson (1994) menar att det svenska folkhemmet realiserades av sociala ingenjörer som bar 
på de ”enda rätta idéerna, de enda rätta lösningarna och de enda rätta analyserna” över hur 
man skulle gå tillväga. Folkhemmet byggdes på grundläggande uppfattningen att alla 
invånare hade samma behov som kunde tillfredsställas med unisona lösningar (a a). Starrin 
(2007) anser att vi gärna skuldbelägger personer som inte faller inom ramen för samhällets 
normer. Människor som inte lever upp till samhällets alla krav känner ofta skam och skuld. 
Skamkänslor tömmer människor på emotionell energi och livskraft. Han understryker vikten 
av att uppmärksamma det goda hos människor och att vi måste ta hänsyn till detta vid 
utformningen av folkhälsopolitik och folkhälsoarbete. 
  
Coaching och empowerment 
 
Tengland (2007) hänvisar till ”psykologisk empowerment”, som hänger ihop med känslan av 
att ha kontroll (sense of control) och self-confidens, alltså självförtroende. Viktiga mål i 
empowerment är enligt Tengland (2007) kunskap, självförtroende (self-efficacy), självkänsla 
och autonomi. Egenskaper som främjas genom coachingen. Kunskap kan nås genom ökad 
medvetenhet. Coachingen jobbar som redan sagt mycket med att medvetandegöra, vilket 
enligt Whitmore (1997) är förutsättningen för all förändring. Med empowerment ökar också 
autonomin anför Tengland (2007). Autonomi tolkar han som möjlighet att välja sin egen 
agenda. I coachingen väljer klienten agendan. Han associerar empowerment med 
självutveckling. Det betyder friheten att välja och en ökad möjlighet att uppfylla sina mål i 
livet. Liksom coaching hänvisar Tengland (2007) till Carl Rogers. Empowerments attityd ska 
vara samma som attityden i coachingen: Klientcentrerat och empatisk. Klienten har svaren 
och resurser inom sig. Relationen mellan hjälparen och klienten skall vara ömsesidig och inte 
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hierarkisk. Tengland (2007) ser hjälparen som en facilitator, som bör försöka ha förståelse för 
klientens värld och vara autentisk. Man skulle nästan kunna säga att hjälparen bör vara en 
coach eller med andra ord liknar empowerments förhållningssätt mycket coachingen. 
 
Coaching främjar self-esteem som leder till KASAM  
 
Johnsen (2004) visar att en stark KASAM associeras med god hälsa.  Coaching främjar 
självförtroende (self-efficacy) och självkänsla (self-esteem) och leder således till en ökat 
KASAM som leder till bättre hälsa. 
 
Lundman et al. (2009) undersöker sambandet mellan inre styrka och hälsa. Inre styrka innebär 
att ta ansvar för sig själv och andra, att tro på sina möjligheter, att välja och handla medvetet 
och sålunda påverka livets förlopp i en upplevd meningsfull riktning. Coaching är en 
möjlighet att öka individernas self-esteem och på det sättet inre styrka. 
 
Coaching kan ses som en möjlighet att främja människors handlings- och beslutsförmåga och 
är ett sätt att hitta tillbaka till ett meningsfullt och medvetet liv (som bland annat Antonoskys 
KASAM bygger på: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Om man följer tanken 
vidare så skulle coaching kunna betraktas som en hälsofrämjande insats. Man skulle också 
kunna säga att coaching är ett sätt att göra empowerment. 
 

Konklusion 
 
Empowerment och coaching har mycket gemensamt. Båda främjar människornas hälsa.  
 
Coaching förbättrar självförtroendet (själv-efficacy), självkänslan (self-esteem), själv-
management, coping, autonomi, empowerment, smärthanteringen, stresshanteringen, 
ledarkompetensen och inte minst den emotionella intelligensen.  
 
Coaching leder till en attitydförändring som underlättar livsstilsförändringar och höjer 
livskvalitén. Genom coaching får människan en ökad KASAM som innebär mer 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i livet. 
 
Coaching är ett sätt att göra empowerment. Coaching och empowerment främjar 
människornas hälsa.  
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Bilaga 1 
 
Presentation av sökväg med databas, sökord, sökalternativ, antal träffar samt valda artiklar:  
 
Databas Sökord Sökalternativ Antal träffar  

 
Valda artiklar 

Elin Coaching 2000 -2010 
endast fulltext 

3285 0 

Elin Coaching and 
emotional 
intelligence 

2000 -2010 
endast fulltext 

13 2 

Elin Coaching and 
coping 

2000 -2010 
endast fulltext 

15 0 

Elin Empowerment 2000 - 2010  
endast fulltext 

4287 1 

Elin Empowerment 
and Healths 
promotion 

2000 - 2010  
endast fulltext 

86 0 

Elin  Antonovsky 2000 - 2010  
endast fulltext 

71 1 

Elin Emotional 
intelligence 

2000 - 2010  
endast fulltext 

1377 0 

Elin Emotional 
intelligence and 
coaching 

2000 - 2010  
endast fulltext 

40 1 

Elin Sense of 
coherence 

2000 - 2010  
endast fulltext 

562 1 

Elin Sense of 
coherence and 
coping 

2000 - 2010  
endast fulltext 

128 0 

Pubmed Coaching Free fulltext 103 5 
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av valda vetenskapliga artiklar med titel, författare, syfte, metod och resultat:  
 
Titel Författare Syfte Metod Resultat 
Effect of coaching 
on psychological 
adjustment in 
patients with 
spinocerebellar 
degeneration: a 
pilot study   
 

Izumi, Ando, 
Ono, Suzukamo, 
Michimata & 
Fukuhara (2007) 

To examine effect 
of coaching 
intervention on 
psychological 
adjustment  
to illness and 
health-related 
QOL (HRQOL) 
in patients with 
spinocerebellar  
degeneration.  

Randomized 
controlled trial 
 

Carefully 
structured 
telephone 
coaching can 
improve self-
efficacy  
in patients with 
spinocerebellar 
degeneration.  
 

A multifaceted 
school-based 
intervention to 
reduce risk for 
type 2 diabetes in 
at-risk youth 

Grey, Jaser, Holl, 
Jefferson, Dziura 
och Northrup 
(2009)  

 

To evaluate the 
impact of a 
multifaceted, 
school-based 
intervention on 
inner city youth at 
high risk for type 
2 diabetes 
mellitus (T2DM) 
and to determine 
whether the 
addition of coping 
skills training 
(CST) and health 
coaching 
improves 
outcomes.  

 

198 students in 
New Haven, CT 
at risk for T2DM 
(BMI N 85th 
percentile and 
family history of 
diabetes) were 
randomized by 
school to an 
educational 
intervention with 
or without the 
addition of CST 
and health 
coaching. 
Students were 
enrolled from 
2004 to 2007 and 
followed for 12 
months.  

Students in both 
groups showed 
some 
improvement in 
anthropometric 
measures, lipids, 
and depressive 
symptoms over 12 
months. BMI was 
not improved by 
the intervention. 
Students who 
received  

 

Personal 
coaching as a 
Positive 
intervention  
 

Biswas-Diener 
(2009) 
 

How is Coaching 
Relevant to 
Psychotherapy?  
 

Literature review, 
Qualitative 
research (Case 
illustration)  

Coaching 
techniques  
help protect 
clinicians from  
burnout. 

Cancer Health 
Empowerment for 
Living without 
Pain 

Kravitz et al. 
(2009)  
 
 
 

This study aims to 
test the 
hypothesis that a 
brief, tailored  
patient activation 
intervention will 
promote better 
cancer pain care 
and outcomes 

Study protocol: 
Randomized 
controlled trial 

Forskarna ska 
publicera studiens 
definitiva resultat 
2010. 
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Titel Författare Syfte Metod Resultat 
Empowerment: A 
goal or a means 
for health 
promotion? 

Tengland (2007) The present paper 
intends to clarify 
what 
empowerment 
means, and relate 
it to the goals of 
health promotion. 

Literature review Empowerment 
can be seen as a 
complex goal 
which includes 
aspects of the 
three central 
concepts welfare, 
health and quality  
of life but 
Empowerment  
can also be  
described as a 
process or as an 
approach. 

The effectiveness 
of health 
coaching, home 
blood pressure  
monitoring, and 
home-titration in 
controlling 
hypertension 
among low-
income patients: 
protocol for a 
randomized 
controlled trial  
 

Bennett, Laird, 
Margolius, Ngo,  
Thom, 
Bodenheimer 
(2009) 

To assess whether 
the 3-pronged 
approach of 
health coaching, 
home blood 
pressure 
monitoring, and 
home medication 
titration can 
successfully  
improve blood 
pressure, and if 
so, whether this 
effect persists 
beyond the period 
of the 
intervention.  
 

Randomized 
controlled trial 
will include 300 
patients with 
poorly  
controlled 
hypertension.  
 

The primary 
outcome will be 
change in systolic 
blood pressure 
after 6 and 12 
months. 
Secondary 
outcomes 
measured will be 
change in 
diastolic blood  
pressure, adverse 
events, and 
patient and 
provider 
satisfaction. 

Leadership  
coaching in  
health care 

Henochowicz & 
Hetherington 
(2005) 

A review of the 
literature was 
undertaken to 
assess the current  
state of leadership 
coaching for 
physicians and 
non-medical 
health care 
leaders. 

Literature review Leadership 
coaching has been 
an underutilized 
resource in health 
care executive 
training. The use 
of coaching 
methods has been 
of great utility for 
physician and 
non-medical 
managerial  
leadership. Health 
care leaders will 
need to develop 
interpersonal and 
emotional 
intelligence  
competencies.  
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Titel Författare Syfte Metod Resultat 
The impact of 
executive 
coaching  
on self-efficacy 
related to 
management  
soft-skills   
 

Baron & Mori 
(2010) 

The purpose of 
this papper is to 
investigate the 
links between 
executive 
coaching and self-
efficacy in regard 
to supervisory 
coaching 
behaviors.  
 

The paper reports 
on a pretest-
posttest study of a 
leadership  
development 
program using 
three training 
methods: 
classroom 
seminars, action 
learning groups, 
and executive 
coaching. Data 
are collected in a 
large international 
manufacturing 
company from 73 
first- and second-
level managers 
over an eight-
month period.  

Results indicate 
that, after 
coaching sessions 
has a positive and 
significant 
relationship with  
self-efficacy. 
Results also show 
that utility 
judgment, 
affective 
organizational 
commitment, and  
work-
environment 
support have each 
a positive and 
significant 
relationship with 
self-efficacy. 

Approaching the 
salutogenesis of 
sense of  
coherence: The 
role of ‘active’ 
self-esteem and  
coping 

Johnson, M. 
(2004) 

To investigate the 
health relevant 
status of sense  
of coherence 
(SOC).  
 
 

Cross-sectional, 
retrospective 
study 

The correlational 
and regression 
analyses indicated 
that SOC has 
more importance 
for health than the 
other more 
specific adaptive 
styles.  
 

Coaching for 
Behaviour 
Change in 
Chronic Disease:  
A Review of the 
Literature and the 
Implications for 
Coaching as a  
Self-management 
Intervention  

Lindner, Menzies, 
Kelly, Taylor, 
Shearer  
(2003) 

To investigate the  
specific 
components or 
techniques used 
in coaching and 
the reported 
effectiveness of 
these approaches 
to the 
improvement of 
patient self-  
management of 
chronic illness 
and health status. 

Literature review Coaching  
is effective in the 
self-management 
of chronic illness. 
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Titel Författare Syfte Metod Resultat 
Inner strength - 
A theoretical 
analysis of 
salutogenic 
concepts  
 

Lundman, 
Ale´, Jonsén, 
Norberg, 
Nygren,    
Santamäki 
Fischer, 
Strandberg 
(2009) 
 

To perform a 
theoretical analysis 
of the concepts of 
resilience, sense of 
coherence, 
hardiness, purpose 
in life, and self-
transcendence, in  
order to identify 
their core 
dimensions in an 
attempt to get an 
overarching 
understanding of 
inner strength.  
 

Literature review The analysis 
resulted in the 
identification of 
four core 
dimensions of 
inner strength and 
the understanding 
that inner strength 
relies on the 
interaction of these 
dimensions: 
connectedness, 
firmness, 
flexibility, and 
creativity. These 
dimensions were  
validated through 
comparison with 
the original 
descriptions of the 
concepts 

 



32 

 Bilaga 3 
 
 
International Coach Federations (ICF, 2010) definition of coaching: 
 

“Professional Coaching is an ongoing professional relationship that helps people produce 
extraordinary results in their lives, careers, businesses or organizations. Through the 
process of coaching, clients deepen their learning, improve their performance, and 
enhance their quality of life.  
 
In each meeting, the client chooses the focus of conversation, while the coach listens and 
contributes observations and questions. This interaction creates clarity and moves the 
client into action. Coaching accelerates the client's progress by providing greater focus 
and awareness of choice. Coaching concentrates on where clients are now and what they 
are willing to do to get where they want to be in the future. ICF member coaches and ICF 
credentialed coaches recognize that results are a matter of the client's intentions, choices 
and actions, supported by the coach's efforts and application of the coaching process.” 
                                                                                               (ICF:s hemsida, 2010) 

 
 
International Coach Federations (ICF, 2010) beskriver  
coachingens elva kärnkompetenser: 
 
Coachingrelationen  
1) Etik och professionalitet  
2) Coachingöverenskommelsen  
 
Den personliga coachrollen  
3) Förtroende och närhet  
4) Coachingnärvaro  
 
Effektiv samtalsträning  
5) Aktivt lyssnande  
6) Kraftfulla frågor  
7) Direkt kommunikation  
 
Lärande, resultat och utveckling  
8) Skapa medvetenhet  
9) Utforma handlingar  
10) Planera och sätta mål  
11) Framsteg och ansvarstagande  
 
 
 


