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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet har både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

egenskaper. Fysisk inaktivitet är erkänt som en global epidemi och är ett stort 

folkhälsoproblem. Interventioner för att öka den fysiska aktiviteten är 

nödvändigt. Syftet med denna studie är att undersöka hur deltagarna 

upplever coachning som intervention för att öka den fysiska aktiviteten.  

Metoden som användes var en kvalitativ forskningsansats. Urvalet av 

deltagare skedde genom både bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Datainsamlingsmetoden skedde genom intervjuer. Sex deltagare intervjuades. 

Innehållsanalys användes för att tolka datamaterialet. Analysen av 

intervjudata utmynnade i 16 underkategorier och tre huvudkategorier; 

upplevd coachning, self-efficacy och hälsorelaterade upplevelser. Resultatet 

visar att deltagarna upplevde coachning som intervention för att öka den 

fysiska aktiviteten som positivt samt att alla deltagarna ökade sin fysiska 

aktivitet under interventionen. Den största orsaken till att deltagarna ökade 

sin fysiska aktivitet är att deltagarna ökade sin self-efficacy under 

interventionen. En annan effekt av interventionen var att deltagarna blev mera 

hälsomedvetna och valde en hälsosammare livsstil som resulterade i en bättre 

upplevd allmän-hälsa bland deltagarna. Slutsatsen är att coachning som 

intervention visar ett resultat där deltagarna ökade sin fysiska aktivitet 

markant samt upplevde interventionen som positiv.  

 

Nyckelord: Coachning, folkhälsa, fysisk aktivitet, hälsa. 

 

  



 

 

 

Abstract 

Physical activity has both disease prevention and health promoting properties. 

Physical inactivity is recognized as a global epidemic and is a major public 

health problem. Interventions to increase physical activity are necessary. The 

purpose of this study is to investigate how the participants experience 

coaching as intervention to increase the physical activity. The method used 

was a qualitative research approach. The selection of participants took place 

through both targeted selection and snowball selection. The data collection 

method was conducted through interviews. Six participants were interviewed. 

Content analysis was used to interpret the data material. The analysis of 

interview data resulted in 16 subcategories and three main categories; 

experienced coaching, self-efficacy and health related experiences. The result 

shows that the participants experienced coaching as an intervention to 

increase the physical activity as positive and that all participants increased 

their physical activity during the intervention. The main reason why the 

participants increased their physical activity is that the participants increased 

their self-efficacy during the intervention. As a side effect of the intervention, 

the participants became more health conscious and chose a healthier lifestyle 

that resulted in a better perceived public health among the participants. The 

conclusion is that coaching as an intervention shows a result where the 

participants increased their physical activity markedly and experienced the 

intervention as positive.  

 

Key-words: Coaching, health, physical activity, public health. 
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Bakgrund 

 

Fysisk aktivitet, hälsa och ett hälsofrämjande perspektiv 
Allender, et. al., (2006), skriver att fysisk inaktivitet är erkänt som en global 

epidemi och är ett stort folkhälsoproblem. Den fysiska inaktiviteten ökar i 

världen och är en utmaning för den utvecklade världen att minska (Allender, 

et al., 2006). En fysiskt inaktiv livsstil ökar risken för folksjukdomar såsom 

stroke, fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärt & kärlsjukdomar och depression 

medan en fysisk aktiv livsstil förebygger och minskar ovanstående 

folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Folkhälsoinstitutet menar att fysisk 

aktivitet har både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande egenskaper. 

Den åtgärd som skulle ha den största positiva effekten på befolkningens hälsa 

är ökad fysisk aktivitet (FHI, 2018). Loyen et. al., (2017), skriver att 

befolkningen i Sverige, Norge, England och Portugal är mycket stillasittande 

och mycket fysiskt inaktiva (Loyen, et al., 2017). Djärv et. al., (2013), skriver att 

fysisk inaktivitet är en stor orsak till folksjukdomar i den svenska 

befolkningen (Djärv, et al., 2013). Livsstilsfaktorer som otillräcklig fysisk 

aktivitet och ohälsosam kost beräknas vara orsaken till cirka 80 % av de 

kroniska folksjukdomarna (Bezner, et al., 2017). Världshälsoorganisationen, 

(WHO), formulerade hälsa 1948 som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller 

handikapp” (WHO, 1946). Den här studien utgår från det hälsofrämjande, 

salutogena perspektivet, (SP). Det SP kan beskrivas som ”hälsans ursprung” 

och härstammar från ordet salutogenes. SP fokuserar på faktorer som orsakar 

och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. SP utgår från 

determinanter för hälsan. Psykologiska, biologiska, kulturella och sociala 

faktorer påverkar människan och hur människan hanterar dessa saker har en 

indirekt påverkan på hälsan (Antonovsky, 1979).  
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Coachning 

Gallwey, (1974), anses som den moderna coachningens fader för att han har 

skrivit boken ”the inner game of tennis” 1974. Gallwey, (1974), skriver att de 

tankar vi väljer att tänka medvetet eller omedvetet påverkar våra prestationer 

(Gallwey, 1974). Författaren som är en gammal tennisspelare läste Gallweys 

bok, ”the inner game of tennis” 1978. Gjerde, (2007), skriver att Sokrates 

samtalskonst och Kirkegaards teori om att varje människa formar sitt eget öde 

vara två viktiga hörnstenar och inspirationskällor till dagens coachning 

(Gjerde, 2007). Gjerde, (2007), skriver vidare att coach betyder på svenska 

droska eller buss med betydelsen att frakta något från nuläget till målläget. 

Coachen är expert och ansvarig för själva coachningen. Coachen är den 

katalysator som ser till att deltagarna når sitt mål. Deltagaren är expert på sig 

själv och är ansvarig för själva arbetet för att nå sina mål. Ett fundament inom 

coachningen är Goal, Reality, Options, When, (GROW)-modellen. Grow 

betyder ”att växa” och coachning handlar om att få deltagaren att växa och 

utnyttja sin potential bättre (Gjerde, 2007). Nilsson, (2000), skriver att om 

coachningen fungerar blir det en positiv utveckling från nuläget till målläget 

(Nilsson, 2000). Davidsson och Gasiorowski, (2006), menar att anlita en coach 

är som att ta ”snabbtåget” till personlig och andlig utveckling (Davidsson & 

Gasiorowski, 2006). Hayes och Kalamakis, (2007), menar att coachning är 

speciellt bra vid livsstilsförändringar samt mycket effektivt för att inspirera 

deltagarna att uppnå maximal hälsa (Hayes & Kalamakis, 2007). Grant & 

Cavanaugh, (2007), skriver att coachning erbjuder en potentiell plattform för 

att bidra till individuella, organisatoriska och sociala förändringar (Grant & 

Cavanagh, 2007). Gjerde, (2007), skriver att i coachningssammanhang är det 

viktigt att coachen känner till begreppet ”self-efficacy” och den subjektiva 

prestationsförmågan. Coachning stärker deltagarens subjektiva 

prestationsförmåga och self-efficacy. Coachen påverkar deltagaren med sin 

coachning (Gjerde, 2007). Alena et. al., (2015), och Good et. al., (2018), skriver 
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om Pygmalioneffekten, (PE). År 1968 genomförde Rosenthal och Jacobsen en 

studie som har fått namnet PE. PE handlar om att lärarnas förväntningar och 

tro på elevens förmåga påverkar elevens prestation och resultat (Alena, et al., 

2015; Good, et al., 2018). PE:s slutsats applicerad på coachning är att om 

coachen har höga förväntningar på deltagaren samt tror på hens förmåga att 

nå sitt mål, påverkar det deltagarens prestation och resultat i en positiv 

riktning (Gjerde, 2007).  

 

Self-efficacy  
Kostenius & Lindqvist, (2006), skriver att self-efficacy kan definieras som en 

deltagares bedömning av hur väl hen klarar av att hantera framtida 

situationer som att till exempel nå sina mål. En hög tilltro till sin egen förmåga 

att nå sina mål har samband med ett högt självförtroende, höga förväntningar 

på sig själv, höga mål, positiva attityder samt en högre grad av motivation. 

Tilltron till den egna förmågan är en viktig faktor för en hög motivation till 

förändring. Genom att öka en persons tilltro till den egna förmågan kan 

motivationen till att ändra ett beteende ökas (Kostenius & Lindqvist, 2007). 

Andersson, (2009), skriver att self-efficacy handlar om individens tillit till den 

egna förmågan att ha kontroll över en bestämd situation eller handla på ett 

bestämt sätt. Self-efficacy handlar även om att ha tillit till att det nya beteendet 

kommer att leda till ett bestämt resultat för individen. Det kan i 

hälsosammanhang appliceras på att öka sin fysiska aktivitet för att nå en viss 

vikt. Self-efficacy har bland annat betraktats som en god prediktor för 

deltagande i fysisk aktivitet. En person med en låg fysisk aktivitetsnivå kan 

öka sin fysiska aktivitet genom att steg för steg förbättra sin self-efficacy 

(Andersson, 2009). Gjerde, (2007), skriver att self-efficacy kan på svenska 

översättas med ”subjektiv prestationsförmåga”,    

”egeneffektivitet” eller ”självförmåga”. Gjerde skriver vidare att våra tankar 

om oss själva och vår förmåga påverkar vilka utmaningar vi antar (Gjerde, 
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2007). Bandura, (1977), introducerade uttrycket ”self-efficacy” vid Stanford 

University i USA 1977 där Bandura skriver att psykologiska procedurer 

ändrar nivån och styrkan på individens self-efficacy. Bandura skriver vidare 

att det finns ett samband mellan individens egen uppfattade self-efficacy och 

individens grad av beteendeförändring (Bandura, 1977).  

Gjerde, (2007), Bandura, (1977), skriver att ”self-efficacy” beskriver hur en 

individ bedömer sin egen förmåga att bemästra en situation eller för att nå ett 

bestämt mål. Banduras forskning kring ”self-efficacy” antyder att om 

individen tror att hen kan bemästra en situation eller nå ett resultat, bidrar 

tron på sin förmåga att också göra det möjligt. Banduras tankar om att 

individens subjektiva upplevelse av sin prestationsförmåga påverkar 

individens prestation. Banduras forskning kring ”self-efficacy” visar att den 

subjektiva prestationsförmågan har ett klart inflytande inom följande tre 

områden: 

1. Ställa upp mål: 

En individ med stark subjektiv prestationsförmåga vågar sätta upp stora 

utmanande mål medan individer med svag subjektiv prestationsförmåga 

sätter upp mindre enklare mål. 

2. Insats: 

Individer med stark subjektiv prestationsförmåga anstränger sig mera för att 

nå sina mål för dem tror att dem kommer att nå sina mål. Individer med svag 

subjektiv prestationsförmåga anstränger sig mindre för att nå sina mål för 

dem tror att dem kommer att misslyckas med att nå sitt mål. 

3. Uthållighet: 

En individ med stark subjektiva prestationsförmågan är en ”vinnare” som 

orkar hela loppet in i mål medan en individ med svag subjektiv 

prestationsförmåga ofta är en ”förlorare” som ofta ger upp när det blir 

svårigheter. 
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Vår subjektiva prestationsförmåga kan dock förbättras. Följande fyra faktorer 

påverkar vår subjektiva prestationsförmåga: 

1. Våra tidigare erfarenheter – om individen har lyckats tidigare med liknande 

utmaningar blir den subjektiva prestationsförmågan starkare. 

2. Våra ”ställföreträdande erfarenheter” – om individen ser att människor 

omkring sig bemästrar utmaningen kan individen börja tro att hen också kan 

bemästra utmaningen. 

3. Överbevisning – om någon som står oss nära överbevisar oss om att vi kan 

bemästra uppgiften blir vår subjektiva prestationsförmåga starkare. 

4. Våra fysiologiska tillstånd – bland annat vårt emotionella sinnestillstånd 

kan spela roll; ängslan kan yttra sig i fysiskt obehag som i sin tur kan försvaga 

vår subjektiva förmåga (Gjerde, 2007; Bandura, 1977). 

 

Coachning & fysisk aktivitet 

 
    Forskning visar att coachning kan öka den fysiska aktiviteten, att ökad self-

efficacy har visat sig vara en viktig faktor för ökad aktivitet för stillasittande 

individer samt att socialt stöd har visat sig viktigt i coachningssammanhang 

för att öka den fysiska aktiviteten.    

    Richardsson, (2010), skriver att kombinerad automatisk objektiv 

övervakning av fysisk aktivitet i samband med coachning kan få stillasittande 

individer att bli mera fysiskt aktiva. Richardson skriver vidare att coachning 

kan skräddarsy fysiska aktivitetsmål för individen. Skräddarsydda mål 

minskar risken för skador och skolk samt ökar individens self-efficacy och 

fysiska aktivitetsnivå (Richardsson, 2010). 

    Ziviani, et. al., (2009), skriver i undersökning om barns rörelser korrelerad 

till fysisk aktivitet i samband med coachning som intervention med målet att 

få barnen att vara mer fysiskt aktiva. I slutsatsen föreslogs att varje barn får en 
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personlig miljö att utvecklas i med hjälp av en terapeut/coach för att öka den 

fysiska aktiviteten (Ziviani, et al., 2009). 

Bennell, et. al., (2012), skriver i en studie där 168 människor 

diagnostiserade med knä-osteoartros indelades i två grupper; en 

kontrollgrupp som bara fick sjukgymnastik och en grupp som fick 

sjukgymnastik plus telefoncoachning. Resultatet visade att 

telefoncoachningen hjälper till att maximera följsamheten till 

sjukgymnastikprogrammet och underlättar deltagandet i allmän fysisk 

aktivitet. Studien pågick i sex månader och telefoncoachningen bestod av sex 

till tolv telefonsamtal (Bennell, et al., 2012). 

    Van Hoecke, et. al., (2013), skriver i en studie att 92 stillasittande 

universitetsanställda som fick fem coachning-sessioner under fyra månaders 

tid med målet att öka deras fysiska aktivitet visar ett resultat med en 

signifikant effekt på ökad fysisk aktivitet från innan interventionen till efter 

interventionen och till och med ett år efter interventionen jämfört med en 

kontrollgrupp på 34 personer. Self-efficacy är en av orsakerna till ökad fysisk 

aktivitet från innan interventionen till efter interventionen. Socialt stöd är en 

av orsakerna till den ökade fysiska aktiviteten ett år efter interventionen (Van 

Hoecke, et al., 2013)  

Watson et. al., (2012), skriver i en studie att coachning genom en virtuell, 

animerad coach på sin dator som påminde om målet och gav personlig 

feedback visar ett resultat där coachning-gruppen är bättre men ej signifikant 

bättre jämfört med en kontrollgrupp. Coachning-gruppen var bättre på att 

behålla en förutbestämd aktivitetsnivå jämfört med kontrollgruppen. Studien 

bestod av 70 överviktiga med ett Body Mass Index, (BMI), mellan 25 och 35.  

BMI är ett mått som relaterar kroppsvikt till längd. BMI över 25 anses som 

övervikt. Alla fick en stegräknare för att räkna hur många steg dem tar per 

dag (Watson , et al., 2012). 
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     Seghers, et. al., (2014), skriver i en studie att stillasittande människor med 

högt BMI visar gruppen som fick coachning ett resultat med signifikanta 

interventionseffekter på fysiskt aktivitetsbeteende, self-efficacy och att följa 

programmet jämfört med en kontrollgrupp. Båda grupperna minskade i BMI 

och ökade konditionen efter interventionen (Seghers, et al., 2014). 

     Liubicich, et. al., (2012), skriver i en studie om ett 16-veckors program för 

öka den fysiska aktiviteten för människor i åttioårsåldern som bodde på 

institut. Resultatet visade att gruppen som fått coachning hade bättre self-

efficacy som påverkade den fysiska träningen positivt jämfört med 

kontrollgruppen. Resultatet visar att vikten av coacher är fundamental för 

fysisk aktivitet (Liubicich, et al., 2012). 

Allison och Keller, (2004), skriver att telefoncoachning som intervention för 

att öka den fysiska aktiviteten visade ett resultat med högre fysisk aktivitet, 

längre gåsträcka på sex minuter jämfört med en kontrollgrupp. Studien 

gjordes på äldre vuxna (Allison & Keller, 2004). 

     Heimendinger, et. al., (2007), skriver i en studie att familjecoachning visar 

ett resultat som indikerar att coachning i konjunktion med familjeaktiviteter 

underlättar för familjerna i processen att förändra sin livsstil som att äta 

hälsosamt och vara fysiskt aktiva. En familjerådgivare gjorde tio hembesök 

hos 27 familjer med målet att öka familjernas intag av frukt och grönsaker 

samt öka deras fysiska aktivitet. Coachnings-sessioner ägde rum vid varje 

hembesök (Heimendinger, et al., 2007). 

     Dlugonski, et. al., (2012), skriver att deltagare som fick videocoachning 

visade på en statistisk signifikant ökad fysisk aktivitet jämfört med en 

kontrollgrupp. Det statistiska signifikanta resultatet höll i sig även tre 

månader efter interventionen. Studien studerade människor med Multipel 

Skleros och varade under 12 veckor (Dlugonski, et al., 2012). 

    En kunskapslucka som saknas är hur deltagarna upplever coachning som 
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intervention för att öka den fysiska aktiviteten. Den kunskapsluckan önskar 

författaren att denna studie kan fylla i till en del. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna upplevde coachning som 

intervention för att öka den fysiska aktiviteten.  

 

Metod  

 
En kvalitativ studie med en induktiv ansats valdes för att undersöka studiens 

syfte. En kvalitativ forskningsansats syftar till att undersöka attityder och 

uppfattningar kring ett fenomen, i detta fall coachning. En kvalitativ 

forskningsstrategi grundar sig på en induktiv syn. Med en induktiv ansats 

menas att man letar efter mönster, teman och kategorier i data-materialet 

(Patton, 2002). Kvalitativa metoder användes för att få veta mera om 

mänskliga fenomen som uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, 

förväntningar, motiv och attityder vilket var lämpligt för denna studie som 

handlar om hur deltagarna upplever coachning som en intervention för ökad 

fysisk aktivitet (Malterud, 1998). Författaren till studien är utbildad coach och 

är medveten om att hans erfarenheter och kunskaper om coachning kan 

påverka resultatet (Malterud, 2001). 

 

Urval  

Författaren använde både bekvämlighetsurval där deltagarna är lättillgängliga 

och snöbollsurval där deltagarna ger nya deltagare. Bekvämlighetsurval 
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innebär att deltagarna rekryteras på ett strategiskt sätt utifrån att de är 

relevanta för de forskningsfrågor som används i studien (Bryman, 2015).  

Kriteriet var att alla deltagarna hade fått coachning som intervention för ökad 

fysisk aktivitet under en period av minst två månader innan intervjun. 

Deltagarna i studien hade fått coachning från minst två månaders tid till över 

ett års tid innan intervjun. Författaren kontaktade ett gym, I-form, och ett 

företag som arbetar med att gå ned i vikt, I-trim, som resulterade i tre 

deltagare ganska omgående. Genom snöbollsurvalet fick författaren en fjärde 

deltagare till studien. Den femte deltagaren kom genom bekvämlighetsurval 

genom en coach-kontakt och den sjätte och sista deltagaren till studien fann 

författaren genom egna kontakter. Urvalet bestod av fyra kvinnor och två män 

med ett åldersspann på mellan cirka 30-65 år samt med olika socioekonomiska 

bakgrunder. Tre av deltagarna var mellan 30-45 år och tre av deltagarna 

mellan 45-65 år. Fyra deltagare fick betala sin coachning privat, en deltagare 

hade ett specialavtal och en deltagare fick sin coachning genom offentlig 

sektor.  

 

Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen skedde genom intervjuform. Författaren förberedde 

intervjuerna med några öppna frågor om coachning och fysisk aktivitet. 

Under intervjun fyllde författaren på med nya frågor. Se frågeguiden i bilaga 

1. En semistrukturerad intervju är ej helt styrd av ett frågeformulär men inte 

heller helt öppen. En semistrukturerad intervju är ämnesorienterad på 

specifika ämnen i den intervjuades livsvärld, i detta fall coachning och fysisk 

aktivitet (Kvale, 1997). En testintervju gjordes som en förberedelse för de 

riktiga intervjuerna. Testintervjun visade att diktafonen fungerade, att lokalen 

passade för intervjuerna samt att frågorna var relevanta för denna studie. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Varje intervju tog mellan 

trettio till sextio minuter. Intervjuerna genomfördes från februari månad 2017 
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till mars månad 2019. Fem av intervjuerna gjordes på författarens 

hälsoföretag. En intervju gjordes från författarens hemkontor och det var en 

telefonintervju. Efter sex intervjuer infann sig en mättnad i data-materialet och 

författaren beslutade att det räckte med sex intervjuer för denna studie med 

tanke på tidsramen för arbetet och upplevd mängd data som skulle bearbetas 

från intervjuerna (Widerberg, 2012). Intervjuerna transkriberades ordagrant 

på författarens hemkontor genom att lyssna av diktafonen på halvfart (Patton, 

2002). 

 

Analys  

Författaren valde att göra en innehållsanalys. Med en induktiv ansats menas 

att man söker mönster i data-materialet som man har fått fram. Induktiv 

ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som är baserade på 

deltagarnas berättelser om sina upplevelser (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2017). Först läste författaren igenom varje intervju flera gånger för att bekanta 

sig med dess innehåll samt för att få ett helhetsintryck. I det andra steget läste 

författaren varje intervju i detalj för att ta reda på hur klienten uppfattar och 

upplever coachning som en intervention för att öka den fysiska aktiviteten. I 

det tredje steget gjorde författaren systematiska jämförelser mellan utsagorna 

samt att likheter och skillnader i svaren utkristalliserades. Författaren skrev 

ner meningsenheter som sedan förkortades till kondenserade meningsenheter 

som utmynnade i en eller flera koder. I det fjärde steget grupperade 

författaren koderna/utsagorna i uppfattningar utifrån gemensamma drag i 

olika skålar. Uppfattningarna ska vara intressanta i förhållande till det som 

diskuteras samt distinkt och kvalitativt skilja sig från varandra. Det femte och 

sista steget sammanställde författaren de olika uppfattningarna i sexton olika 

underkategorier som mynnade ut i tre huvudkategorier (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2017). I analysen såg författaren information som passade 

in på self-efficacy och valde att tolka en del data utifrån det. Genom analysen 
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leder studien fram till nya beskrivningar, begrepp och/eller teoretiska 

modeller. Författaren använde data-materialet som en karta (Malterud, 1998). 

 
Tabell 1: Exempel på kodning av datamaterialet. 

 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärand

e enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Coachningen har 

gjort mig mycket 

mera positiv till 

fysisk aktivitet, 

vet ju att jag 

måste ha rutinen 

för att det ska ske. 

Coachning gjort 

mig positiv till 

fysisk aktivitet. 

Positiv till 

fysisk 

aktivitet. 

Positiv 

påverkan. 

Upplevd 

coachning

. 

Väldigt friskt och 

skönt faktiskt, 

upplever mig 

piggare efter 

träning också. 

Känner mig 

friskare, vaken, 

mera aktiv… 

sover bättre … 

många 

hälsoeffekter både 

fysiskt och 

psykiskt…mentalt 

hur man känner 

sig…väldigt 

positivt. 

…många 

hälsoeffekter 

både fysiskt och 

psykiskt… 

väldigt positivt. 

Många 

positiva 

hälso-

effekter. 

Goda 

hälsoresultat. 

Hälso-

relaterat. 

 

 

Etiska överväganden  

Alla deltagare informerades om studiens syfte, genomförandet av studien 

samt studiens betydelse. Alla deltagare informerades också om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta studien när 

dem vill. Deltagarna informerades även om att all data skulle hållas inlåst 

under studien och förstöras när studien är klar. Slutligen informerades 
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deltagarna om att ingen enskild individ kan identifieras i studien samt att 

studien inte kommer att användas i kommersiella ändamål eller för andra 

ändamål än den aktuella studien. Alla deltagare informerades om de etiska 

övervägandena innan intervjuerna genom ett informationsbrev genom mejl 

samt muntligen på plats. På plats gavs även informationsbrevet till deltagarna 

(CODEX, 2019). Se bilaga 2.  

Resultat 
 

Tabell 2: Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategorier 

Upplevd coachning. Inspirerande och motiverande. 

Positiv påverkan och energi. 

Socialt och känslosamt. 

Hjälp och stöd. 

Information och kunskap. 

Personkemin mellan coach och 

klient. 

Kostnaden för coachningen. 

Self-efficacy. Medvetenhet och självinsikt. 

Disciplin och egenansvar. 

Planering och målsättning. 

Vilja och självförtroende. 

Hälsorelaterade upplevelser. Ökad hälsomedvetenhet 

Hälsosammare livsstil. 

Återfall till gamla vanor. 

Fysisk aktivitet. 

Goda hälsoresultat. 

 

Analysen av intervjudata utmynnade i sexton underkategorier och tre 

huvudkategorier och presenteras i tabell 2. Sammanfattningsvis är resultatet 

att deltagarna har upplevt coachningen positivt vilket har resulterat i ökad 

self-efficacy, en ökad fysisk aktivitet, en hälsosammare livsstil samt en 

förbättrad upplevd allmän-hälsa hos deltagarna.  
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Upplevd coachning 

Upplevd coachning hade fokus på hur deltagarna upplevde coachningen och 

består av sju underkategorier ”inspirerande och motiverande”, ”positiv 

påverkan och energi”, ”socialt och känslosamt”, ”hjälp och 

stöd”, ”information och kunskap”, ”personkemin mellan coach och klient” 

samt ”kostnaden för coachningen”. Innan coachningen hade flertal deltagare 

viljan att träna men inte kraften att genomföra träningen på ett strukturerat 

sätt. Deltagarna hade svårt att pusha sig själv till att gå och träna samt var 

osäkra på hur träningen skulle gå till. När deltagarna fick coachning upplevde 

de att dem blev inspirerade och motiverade att komma igång med sin fysiska 

aktivitet eller öka sin fysiska aktivitet. Inspirationen och motivationen blev 

som en ”energi-kick” som deltagarna behövde för att öka sin fysiska aktivitet. 

 

”Man är som en ny människa när man går därifrån…får en kick…nu fungerar 

det här…energi…sätta igång direkt…” 

 

Deltagarna upplevde coachningen även som en allmän positiv påverkan som 

gav energi att komma igång med sin fysiska aktivitet eller öka sin fysiska 

aktivitet.  

 

”Tränar mera när jag blir coachad…positiv påverkan.” 

 

Coachningen påverkade deltagarna även mellan coachning-sessionerna, både 

i privatlivet och i arbetslivet. Deltagarna upplevde coachningen både socialt 

och emotionellt. Socialt på ett trevligt sätt då deltagarna såg fram emot 

coachning-mötena och få uppmärksamhet, bli bekräftade samt få beröm. 

Emotionellt då deltagarnas upplevelse av fysisk aktivitet kunde vara både 
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smärtsam och tråkig likväl som lätt och roligt. Mestadels upplevde deltagarna 

den fysiska aktiviteten negativ i början av coachningen som sedan 

förändrades till en positiv upplevelse av den fysiska aktiviteten i slutet av 

coachningen. 

 

”Relationen till fysisk aktivitet har ändrats, har blivit roligare…” 

 

Deltagarna upplevde coachningen som hjälpande och stödjande. Deltagarna 

upplevde coachningen även som ett socialt stöd som medförde till en ökad 

fysisk aktivitet.  

 

”upplevt coachning som väldigt positivt…varit svårt att göra det själv…fått 

hjälp…väldigt bra.”  

 

Deltagarna upplevde att coachningen gav dem både information och kunskap 

om fysisk aktivitet i synnerhet och hälsa i allmänhet. Kunskapen och 

informationen använde deltagarna till att öka sin fysiska aktivitet samt till att 

leva hälsosammare som bidrog till att deltagarna upplevde en bättre allmän-

hälsa. 

 

”…jag har fått lära mig mycket…jag vet ju hur det skall vara…fått kunskap…” 

 

Personkemin mellan coachen och deltagaren visade sig vara viktig. Vem 

deltagaren hade som coach påverkade coachningen. Det var viktigt att 

personkemin stämde bra eller någorlunda bra mellan coachen och deltagaren. 

I en del fall bytte deltagaren coach tills personkemin stämde bra eller 

någorlunda väl. När väl personkemin stämde bra eller någorlunda väl mellan 
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coachen och deltagaren upplevde deltagaren ett förtroende för coachen.  

 

”Jätteviktigt vem man får som coach så att personkemin 

stämmer…viktigt…inger förtroende.” 

 

Att coachningen genomfördes regelbundet var också viktigt enligt deltagarna. 

Om det blev ett avbrott i coachningen kände sig deltagarna åsidosatta. 

Deltagarna hade ett behov av att få vara prioriterade. 

 

”…och då tog det för lång tid mellan coachning-sessionerna och där tycker jag 

att coachen skulle ha bokat in en ny tid…” 

 

Ett annat ämne som flera deltagare tog upp var kostnaden för coachningen. 

En del deltagare upplevde att dem betalade en hög kostnad för coachningen 

när det var privata företag som coachade medan andra deltagare fick gratis 

coachning när coachningen bland annat var i kommunal regi. En hög kostnad 

för coachningen motiverade deltagarna att sköta sina åtaganden. Deltagarna 

satte då värde på coachningen och ville ha valuta för sin investering. 

Coachningen fick dock inte kosta för mycket för då hade deltagarna kanske 

inte råd. Även när coachningen var gratis satte deltagarna värde på 

coachningen men inte i samma utsträckning som när coachningen var dyr. 

 

”Var motiverad… var så himla dyrt… ville inte kasta bort pengarna…priset 

påverkar ganska mycket…men det får inte vara för dyrt för då har folk inte 

råd.” 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy betyder ordagrant ”självförmåga” på svenska. Analysen visade 
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att deltagarna upplevde att deras self-efficacy ökade genom att deltagarna 

upplevde att dem fick ökad medvetenhet och självinsikt, ökad disciplin och 

egenansvar, ökad vilja och självförtroende samt upplevde deltagarna även att 

dem var bättre på att sätta upp mål och planera att nå målen. Deltagarna 

upplevde att coachningen ökade deras self-efficacy som medförde till att 

deltagarna ökade sin fysiska aktivitet och upplevda allmän-hälsa. Deltagarnas 

ökade vilja till fysisk aktivitet och ökade self-efficacy för att klara av att öka 

sin fysiska aktivitet är tydlig. Deltagarna blev medvetna om hur deras fysiska 

aktivitet var i början av coachningen och deltagarna kom också till insikt om 

varför deras fysiska aktivitet var låg i början av coachningen. Det kunde vara 

alltifrån tv-tittande till att det var snö ute som gjorde att deltagarna valde att 

inte vara fysiskt aktiva innan coachningen. Coachningen medförde att 

deltagarna kom till insikter som berörde deras fysiska aktivitet och upplevda 

allmän-hälsa. Deltagarnas insikter medförde att deltagarna blev mer 

medvetna och motiverade att öka sin fysiska aktivitet för att nå sina mål. 

Analysen visar att coachningen hade kommit in i deltagarnas medvetande. 

Deltagarna blev mer medvetna om hela sina liv, inte bara medvetna om sin 

hälsa. 

 

”Coachning är en del av hela verksamheten som pågår för mig både         

arbetsmässigt och privat…” 

 

Flera deltagare påtalade att disciplin och egenansvar var två viktiga faktorer 

för att lyckas med att öka sin fysiska aktivitet. Disciplin var det många 

deltagare som nämnde som behövdes när dem skulle gå och träna. Ibland var 

dem trötta och ville hellre vara hemma och hoppa över träningen men 

disciplinen gjorde att dem trots tröttheten åkte och tränade. 
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”…skulle inte gått och tränat om jag mådde dåligt…men om jag är trött då går 

jag och tränar…” 

 

”…inte bara lita på coachen som ska ge en allting utan lita på en själv också 

som måste gå in för det…” 

 

Planering och målsättning var det flera deltagare som nämnde som viktiga 

faktorer för att lyckas med att öka sin fysiska aktivitet och även för att 

bibehålla den ökade fysiska aktiviteten som man har lyckats uppnå. Genom 

coachningen satte deltagarna upp mål och gjorde upp handlingsplaner på hur 

dem skulle nå dessa mål. Att sätta upp ett konkret mål som till exempel nå en 

viss vikt och lägga upp en planering för att nå sitt uppsatta mål har varit en 

viktig del för att öka den fysiska aktiviteten. Deltagarna upplevde att 

coachningen gav ökad vilja och självförtroende till att öka sin fysiska aktivitet. 

En ökad vilja och självförtroende som medförde till att deltagarna ökade sin 

fysiska aktivitet. Flera deltagare berättade också att dem ville visa coachen att 

dem var duktiga genom att nå sina mål. Sambandet att vilja uppnå sina egna 

mål och samtidigt få bekräftelse av en coach ökade den fysiska aktiviteten. 

Deltagarna önskade nå sina mål och visa resultat. 

 

”Man vill ju visa resultat, coachning gör ju det, någon som kollar vikten…får 

resultat.” 

 

”…om någon annan ger mig utmaning…som en coach…då jävlar kan jag…då 

är det positivt…” 

 

Hälsorelaterade upplevelser 

Hälsorelaterade upplevelser har fokus på deltagarnas hälsa och emotioner och 
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har fem underkategorier; ”ökad hälsomedvetenhet”, ”hälsosammare 

livsstil”, ”återfall i gamla vanor” ”fysisk aktivitet” samt ”goda hälsoresultat”. 

Analysen visar att deltagarna valde en hälsosammare livsstil som resulterade i 

goda hälsoresultat. En del deltagare återföll dock i gamla vanor efter 

coachning-perioden. Under själva coachning-perioden valde deltagarna en 

hälsosammare livsstil, upplevde en ökad hälsomedvetenhet, och fick goda 

hälsoresultat som en positiv effekt av coachningen för ökad fysisk aktivitet.  

 

”Mer hälsomedveten…det genomsyrar hela dagen från morgon till kväll…” 

 

Deltagarna blev mer medvetna om sin livsstil och sin hälsa. Deltagarna ökade 

sin fysiska aktivitet, ökade sin vardagsmotion, åt hälsosammare och undvek 

eller minskade på produkter som var riskfaktorer för hälsan. Alla deltagare 

valde en hälsosammare livsstil under coachning-tiden. Det krävdes en hel del 

arbete för deltagarna att få in dem nya hälsosamma rutinerna. När dem nya 

rutinerna väl var inarbetade var deltagarna nöjda. 

 

”…tycker det är jobbigt när jag är ur rutinen…då är det jobbigt…men jag 

tycker det är kul när jag är i rutinen…” 

 

Alla deltagarna ökade sin fysiska aktivitet markant under coachning-tiden. En 

deltagare gick från ingen fysisk aktivitet till vardagsmotion. Två deltagare 

gick från noll eller ett pass i veckan till tre-fyra pass i veckan. Under 

coachning-perioden bibehöll deltagarna sin ökade fysiska aktivitet. Flera 

deltagare upplevde att det gick lättare att träna och att det var roligare att 

träna. 
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”Coachningen har ökat den fysiska aktiviteten från noll eller en gång i veckan 

till 4 gånger i veckan.” 

 

Efter coachning-perioden återföll en del deltagare till sin gamla och mer 

bekväma livsstil med bland annat mera tv-tittande. Deltagarna kunde 

anamma den nya hälsosamma livsstilen medan coachningen pågick men utan 

coachningen återföll eller återgick flera av deltagarna till gamla vanor och sin 

gamla livsstil. En del deltagare bibehöll den nya livsstilen efter coachning-

perioden och en del deltagare funderade på att förlänga sin coachning-period. 

Andra positiva effekter av coachningen och den ökade fysiska aktiviteten är 

att deltagarna upplevde att de blev friskare med många goda hälsoresultat 

som viktnedgång, ökad upplevd livsenergi och ökad upplevd livslust. En 

deltagare hade slutat med snus och minskat sitt sockerintag. En deltagare 

funderade på att sluta röka vilket hen också gjorde något år senare. Alla 

deltagarna hade kommit till insikten att fysisk aktivitet var hälsosamt och 

hade viljan att fortsätta att vara fysiskt aktiva. En del deltagare fortsatte med 

sin ökade fysiska aktivitetsnivå. 

 

”Känner av förbättringar både fysiskt och psykiskt…starkare…friskare…mer 

igång…” 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur deltagarna upplevde coachning som 

intervention för ökad fysisk aktivitet. Resultatet indikerar att deltagarna 

upplevde coachningen som en positiv intervention för ökad fysisk aktivitet. 

Deltagarna ökade sin fysiska aktivitet och sin self-efficacy med hjälp av 
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coachning som intervention. En positiv effekt av interventionen är att 

deltagarna blev mer hälsomedvetna och valde en hälsosammare livsstil som i 

sin tur resulterade i att de upplevde en bättre allmän-hälsa både fysiskt och 

psykiskt. Resultatet överensstämmer med det SP som fokuserar på faktorer 

som orsakar och vidmakthåller hälsa (Antonovsky, 1979). 

 

Upplevd coachning 
Resultatet visade att deltagarna upplevde coachningen positivt och fick en 

positiv inställning till fenomenet coachning. Samtliga deltagare upplevde 

coachningen som inspirerande och motiverande. Under själva coachning-

perioden ökade alla deltagarna sin fysiska aktivitet. En del deltagare ökade sin 

fysiska aktivitet med flera hundra procent vilket upplevdes mycket positivt av 

deltagarna. Bennet, (2009), skriver att hälsocoachning, (HCG), är en metod 

som leder till att deltagarna själva kan vara aktiva i sin hälsovård genom att 

HCG ger deltagarna stöd, information, kunskap och förtroende som i sin tur 

får deltagarna att välja en ökad fysisk aktivitet och en hälsosammare livsstil 

(Bennett, et al., 2009). Den här studien visar ett resultat som överensstämmer 

med Bennets forskning. Underkategorierna ”information och kunskap” 

samt ”hjälp och stöd” stämmer väl överens med Bennets resultat att 

hälsocoaching ger deltagarna stöd, information, kunskap och förtroende. 

Resultatet visade vidare att deltagarna upplevde att det var viktigt att 

personkemin stämde överens någorlunda bra med coachen. Ett par deltagare 

valde att byta coach under denna studie då dem tyckte att deras personlighet 

inte matchade coachens personlighet. Resultatet med den nyvalde coachen 

blev positivt. De Haan et.al., (2016), skriver däremot att coachens och 

deltagarens personligheter och matchning inte påverkade coachning-resultatet 

(De Haan, et al., 2016). Resultatet visade att deltagarna till stor del var 

omedvetna om fenomenet coachning innan coachning-perioden. Den första 
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kategorin, ”upplevd coachning” visade vidare att deltagarna till en stor del 

var mycket fysiskt inaktiva innan coachning-perioden. Att deltagarna i 

studien till stor del var fysiskt inaktiva innan coachning-perioden stämmer väl 

överens med den fysiska inaktiviteten bland den svenska befolkningen i 

allmänhet. Djärv et. al., (2013), skriver att fysisk inaktivitet är en av de största 

orsakerna till sjukdomar bland den svenska befolkningen (Djärv, et al., 2013). 

Det kan anses paradoxalt att den svenska befolkningen till stor del är fysisk 

inaktiv samtidigt som Sverige är ett välfärdsland där den svenska 

befolkningen har goda möjligheter till fysisk aktivitet samt god tillgång till 

information och forskning till att fysisk aktivitet är en frisk-faktor 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Hälsostatusen på den svenska befolkningen är 

trots den fysiska inaktiviteten en av dem bästa i världen och Sverige har en av 

dem längsta medellivslängderna i världen (WHO/Europe, 2005). Lågutbildade 

har allmänt sämre hälsa än högutbildade. Mat och motionsvanor, rökning och 

alkohol är exempel på levnadsvanor som påverkar risken att bli sjuk 

(Socialstyrelsen, 2009). Den här studien visade att alla deltagarna ökade sin 

fysiska aktivitet under själva coachningsperioden. Alena et. al., (2015), och 

Good et. al., (2018), skriver om PE där lärarnas förväntningar på eleven 

påverkar elevens resultat. PE kan vi överföra till coachningens värld där 

coachens förväntningar på deltagaren påverkar deltagarens resultat (Alena, et 

al., 2015; Good, et al., 2018). Idrottare anlitar coacher för att maximera sina 

resultat även om idrottarna har hög self-efficacy själva. Ferrari et. al., (2017), 

skriver att simmare i världsklass som anlitat coacher upplevde att 

coachningen skedde i en positiv atmosfär och att coachningen ledde till att 

simmarna förbättrade sina relationer, sin hälsa samt sina idrotts-resultat. 

Ferrari, (2017), skriver vidare att coachen fick simmarna att fokusera på målet 

när träningen var som mest utmanande (Ferrari, et al., 2017). 
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Self-efficacy 

Resultatet visade att deltagarna ökade sin self-efficacy. Resultatet stämmer väl 

överens med Banduras forskning kring self-efficacy och den subjektiva 

prestationsförmågan (Bandura, 1977). De Haan et. al., (2016), skriver att 

effektiviteten av coachning är relaterad till coachens och deltagarens 

ansträngning av coachnings-samarbetet samt till deltagarens self-efficacy. De 

Haan et. al., (2016), skriver vidare att coachnings-samarbetet mellan coachen 

och deltagaren är nyckel-ingrediensen till deltagarens ökade self-efficacy. De 

Haan (2016) skriver vidare att en stark betoning på målet i samarbetet mellan 

coach och deltagare kan kompensera för låg self-efficacy för deltagaren (De 

Haan, et al., 2016).  Ebner et. al., (2018), skriver att coachning som intervention 

ökade deltagarnas self-efficacy jämfört med en kontrollgrupp (Ebner, et al., 

2018). Izumi, (2007), skriver att strukturerad telefoncoachning under tre 

månaders tid ökade deltagarnas self-efficacy. Izumi skriver vidare att self-

efficacy är en framträdande faktor för att skapa bestående hälsobeteenden 

(Izumi, et al., 2007). Goddard och Morrow (2015), skriver att coachning som 

intervention för ökad fysisk aktivitet indikerade en del positiva men inte 

signifikanta ökningar i deltagarnas self-efficacy (Goddard & Morrow, 2015). 

Bar, et. al., (2014), skriver att coachning som intervention ökade deltagarnas 

self-efficacy samt att coachning bidrar till bra resultat vid förändringsarbete 

(Bar, 2014). Författaren till studien anser att underkategorierna medvetande 

och självinsikt, disciplin och egenansvar, planering och målsättning samt vilja 

och självförtroende hör ihop med begreppet self-efficacy. Deltagarna i studien 

behövde vara medvetna om sitt liv i allmänhet och sin nuvarande livssituation 

i synnerhet. Deltagarna behövde vara medvetna om hur deras fysiska 

aktivitetsnivå var vid början av interventionen. Deltagarna behövde även ha 

självinsikten om att vissa beteenden ledde till vissa resultat. Deltagarna 

behövde ha insikten att dem behövde göra beteendeförändringar som till 
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exempel att öka sin fysiska aktivitet för att nå sitt mål som till exempel kunde 

vara att gå ner i vikt. För att deltagarna skulle ha självförmågan att ändra sitt 

beteende/livsstil och nå sina mål behövde deltagarna vilja och självförtroende. 

Viljan att öka sin fysiska aktivitet samt självförtroendet att tro sig kunna öka 

sin fysiska aktivitet. Vidare behövde deltagarna självförmågan att sätta upp 

ett tydligt mål och en realistisk planering för att kunna nå sitt mål. Slutligen 

behövde deltagarna ha självförmågan och disciplinen att följa sin planering 

som till exempel kunde vara fysisk aktivitet tre gånger i veckan samt ta ett 

eget ansvar för att nå sitt mål. Författaren tror att sambandet mellan 

coachningen, deltagarnas vilja att öka sin fysiska aktivitet samt deltagarnas 

ökade self-efficacy medförde till att deltagarna ökade sin fysiska aktivitet. 

 

Hälsorelaterade upplevelser 

Under själva coachning-perioden upplevde deltagarna en ökad 

hälsomedvetenhet och en ökad upplevd allmän-hälsa. Resultatet från den här 

studien överensstämmer med Bezner et. al., (2017), studie där deltagarna 

ökade sin fysiska aktivitet med hjälp av HCG (Bezner, et al., 2017). Resultatet 

stämmer också väl överens med James et. al., (2013), som skriver att 

deltagarna i en grupp av överviktiga kvinnor ökade sin fysiska aktivitet 

markant (James, et al., 2011). McCusker et. al., (2016), skriver att coachning 

som intervention för deprimerade visserligen ökade deltagarnas fysiska 

aktivitet men hade samma resultat som den icke-coachade gruppen 

(McCusker, et al., 2016). Heimendinger et. al., (2007), skriver i sin studie, där 

familjer coachades för att bland annat öka sin fysiska aktivitet, visade ett 

resultat där familjerna också ökade sin fysiska aktivitet (Heimendinger, et al., 

2007). Liubicich et. al., (2012), skriver i sin studie om äldre på ett 

ålderdomshem som deltagit i coachning som intervention för ökad fysisk 

aktivitet gav ett resultat som ökade både deltagarnas self-efficacy och fysiska 
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aktivitet markant. Liubicich et. al., (2012), betonar att coachning är 

fundamentalt viktigt för att öka den fysiska aktiviteten för människor som har 

svårt att vara fysiskt aktiva, som i det här fallet äldre på ett ålderdomshem 

(Liubicich, et al., 2012). En positiv effekt av coachningen och den ökade 

fysiska aktiviteten blev att deltagarna blev mer hälsomedvetna och valde en 

hälsosammare livsstil som i sin tur resulterade i att deltagarna upplevde en 

bättre allmän-hälsa både fysiskt och psykiskt. Eddy och Robinsson, (2009), 

menar att HCG påverkar personliga val och beteenden till en hälsosammare 

livsstil på ett positivt sätt och därmed befrämjar folkhälsan. Eddy och 

Robinsson skriver vidare att HCG är ett hälsofrämjande arbete som uppnår 

hälsosamma beteendeförändringar (Eddy & Robinsson, 2009). Watson, et. al., 

(2012), skriver i sin studie om en intervention om internet-baserad virtuell 

coachning för att öka den fysiska aktiviteten för överviktiga vuxna, visade ett 

resultat som ökade den fysiska aktiviteten samt att deltagarna upplevde en 

bättre allmän-hälsa. Watson, et. al., (2012), tillägger att resultatet troligtvis 

skulle bli ännu bättre med en mänsklig coach (Watson , et al., 2012). 

Författaren till studien tror att coachningen tillsammans med den ökade 

fysiska aktiviteten ledde till att deltagarna blev allmänt mer hälsomedvetna 

om sin hälsa och sin livsstil. Med socialt stöd och inspiration från coachen tror 

författaren att deltagarna fick den vilja och self-efficacy som dem behövde för 

att orka öka sin fysiska aktivitet och ändra sin livsstil och därmed få en bättre 

upplevd allmän-hälsa. Huffman, (2007), skriver att HCG ökade deltagarnas 

egen förmåga att förändra sin livsstil samt att förbättra sin hälsa (Huffman, 

2007).  

Kostnaden för den påverkbara ohälsan i Sverige uppgår lågt räknat till 120 

miljarder kronor per år. Denna kostnad kan minskas med en hälsosammare 

livsstil inom befolkningen där bland annat ökad fysisk aktivitet ingår 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). För att förebygga sjukdom behöver 
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folkhälsoarbetet bygga på kunskaper av faktorer som gör människor sjuka, 

patogenes, och för att främja hälsan behöver folkhälsoarbetet bygga på 

kunskaper av faktorer som gör att människor förblir friska, salutogenes 

(Pellmer & Wramner, 2007). Owen et. al., (2018), skriver om att det finns ett 

samband mellan en friskare folkhälsa och en bättre samhällsekonomi (Owen, 

et al., 2018). Huffman, (2007), skriver att HCG är ett nytt begrepp inom 

hälsosektorn och att HCG kan medföra till mindre kostnader inom hälso- och 

sjukvården.  

Metoddiskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagarna upplevde 

coachning som intervention för att öka den fysiska aktiviteten genom 

intervjuer. Utifrån syftet valdes en kvalitativ forskningsstrategi med en 

induktiv syn vilket författaren tyckte passade bra med tanke på att en 

induktiv ansats undersöker erfarenheter, upplevelser och förståelseinnebörder 

genom intervjuer (Granskär & Höglund-Nielsen, 2017). Studiens begränsning 

är att det bara är sex deltagare som har intervjuats. Studiens styrka är att 

urvalet bestod av fyra kvinnor och två män med ett åldersspann på mellan 

cirka trettio till sextiofem år samt med olika socioekonomiska bakgrunder 

vilket borgar för en trovärdig studie även om det bara är sex deltagare i 

studien. Författaren har använt fyra kriterier för att stärka tillförlitligheten i 

denna studie: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

(Bryman, 2015). För att stärka tillförlitligheten har analysarbetet med urval, 

datainsamlingsmetod och analysprocess beskrivits (Graneheim & Lundman, 

2004). Kriteriet för att få vara med i studien var att alla deltagarna hade fått 

coachning som intervention för ökad fysisk aktivitet under en period av minst 

två månader innan intervjun för att studien skulle vara tillförlitlig. Deltagarna 

i studien hade fått coachning från minst två månaders tid till över ett års tid 
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innan intervjun vilket borgar för att deltagarna är representativa för att få vara 

med i studien. Tre intervjuer genomfördes under februari och mars månad 

2017 och tre intervjuer genomfördes under februari och mars månad 2019. 

Flera tillfrågade eventuella deltagare tackade nej till att vilja vara med som 

deltagare i studien. Författaren anser att resultatet är tillräckligt tillförlitligt för 

att kunna dra värdefulla slutsatser i och med att alla deltagarna var positiva 

till coachning som en intervention till ökad fysisk aktivitet samt att alla 

deltagarna hade ökat sin fysiska aktivitet, self-efficacy och upplevda allmän-

hälsa. Frågeguiden anser författaren var väl utformad med relevanta frågor. 

Under intervjuerna med deltagarna föll det sig naturligt med nya relevanta 

frågor till deltagarna från författaren. Konfirmering innebär att författaren till 

studien har insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning men att författaren har agerat och gjort studien i god tro 

(Bryman, 2015). Författaren anser att det är svårt att vara fullständigt objektiv 

då kvalitativa intervjuer har en stor mängd data som behöver bearbetas och 

analyseras samt att samspelet mellan författaren och deltagaren kan påverka 

resultatet. Författaren är medveten om att resultatet i viss mån är påverkat av 

författaren även om författaren har varit så objektiv som möjligt. Författaren 

har medvetet försökt att vara neutral med målet att inte låta författarens 

åsikter påverka resultatet (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2015). 

Författaren upplevde att alla deltagare var seriösa i sitt uppsåt att vara med i 

studien. Författaren upplevde att även om alla intervjuer hade samma 

utgångsfrågor blev intervjuerna olika varandra men ändå tillräckligt lika för 

att vara pålitliga. Telefonintervjun upplevde författaren också som pålitlig 

även om intervjuerna med de andra deltagarna ”live” kändes ytterligare lite 

pålitligare (Polit & Beck, 2017). Transkriberingsarbetet var krävande och tog 

tid. Författaren ser dock en fördel med det tidskrävande arbetet med 

transkriberingen och det är att författaren kom i nära kontakt med 
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datainsamlingsmaterialet. När allt data-materialet var nedskrivet upplevde 

författaren själva sökandet efter de olika koderna som spännande och 

inspirerande. När alla koderna var funna skrev författaren koderna på små 

papperslappar och lade ut på dem på köksbordet för att finna de koder som 

liknade varandra. När författaren lade de koderna som liknade varandra i 

samma skålar fann han de sexton underrubrikerna. När författaren väl hade 

de sexton underrubrikerna i sexton olika skålar på köksbordet letade 

författaren efter en gemensam nämnare mellan skålarna som mynnade ut i de 

tre kategorierna ”upplevd coachning”, ”self-efficacy” och ”hälsorelaterade 

upplevelser”. Kategorierna ”upplevd coachning” och ”hälsorelaterade 

upplevelser” kom först och sist kom kategorin ”self-efficacy”. Författaren 

anser att arbetet med att analysera innehållet som ovan borgar för en hög 

kvalité på studien. Höglund & Granskär, (2017), skriver att trovärdigheten i en 

studie kan bedömas utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet, delaktighet 

och överförbarhet. Dem skriver också att trovärdigheten i en studie kan 

bedömas genom att urskilja ”den röda tråden” genom arbetet, från bakgrund 

och syfte, via metodens tillämpning, till resultat, diskussion och slutsats 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2017) Författaren anser att underkategorierna 

går in i varandra och valde att skriva underkategorierna i en löpande text. 

 

 

Slutsats 

Coachning är ett fenomen som deltagarna i studien upplevde positivt. 

Studiens värde för kunskapsutvecklingen inom folkhälsovetenskapen är att 

coachning som en intervention för en ökad fysisk aktivitet bör appliceras inom 

frisk- och sjukvården för att förbättra folkhälsan. Coachning är ett fenomen 

som ökar deltagarnas self-efficacy och fysiska aktivitet. Deltagarna ökar även 
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sin hälsomedvetenhet och väljer en hälsosammare livsstil vilket medverkar till 

att deltagarna upplever en bättre hälsa i allmänhet. En kunskapslucka att fylla 

är att ta reda på hur coachning fungerar mer specifikt. Frågor som återstår att 

besvara är hur denna studies positiva resultat kan praktiseras på bästa sätt 

inom frisk- och sjukvården. Författaren föreslår att fortsatt forskning bör ske 

inom områdena ”Vilka faktorer och komponenter är det inom coachningen 

som gör att coachningen fungerar och ger positiva resultat?”. ”Coachning som 

intervention för ökad fysisk aktivitet”.  ”Coachning som intervention för en 

hälsosammare livsstil”. ”Coachning som intervention för en friskare 

folkhälsa”, samt ”sambandet mellan en friskare folkhälsa och 

samhällsekonomin”. Författaren tror att fortsatt forskning inom ovanstående 

områden kommer att bekräfta och förstärka resultatet av denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Hur har din dag varit idag? 

2. Hur många coachning-sessioner har du fått? 

3. Under hur lång tid pågick coachningen? 

4. Hur var din relation till coachning innan coacnhingen? 

5. Hur var din relation till coachning under coachningen?  

6. Hur är din relation till coachning efter coachningen? 

7. Hur har du upplevt coachningen? 

8. Hur var din relation till fysisk aktivitet när du växte upp? 

9. Hur var din fysiska aktivitetsnivå innan coachningen? 

10. Hur var din fysiska aktivitetsnivå under coachningen? 

11. Hur är din fysiska aktivitetsnivå efter coachningen? 

12. Hur har du upplevt fysisk aktivitet innan coachningen?  

13. Hur har du upplevt fysisk aktivitet under coachningen?  

14. Hur har du upplevt fysisk aktivitet efter coachningen? 

15. På vilket sätt har coachningen påverkat din attityd till fysisk aktivitet? 

16. På vilket sätt har coachning påverkat ditt beteende gentemot fysisk aktivitet? 

17. Vad är resultatet av coachningen? 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Studie om coachning som intervention för ökad fysisk aktivitet 

Jag studerar på Mittuniversitetet och skriver en D-uppsats om coachning som intervention 

för ökad fysisk aktivitet. Syftet med studien är att ta reda på hur klienterna upplever 

coachning som intervention för att öka den fysiska aktiviteten. Avsikten med studien är att 

intervjua deltagare som fått coachning för ökad fysisk aktivitet, för att få veta hur deltagarna 

upplevde interventionen.  

 

Förfrågan om deltagande:  

Jag söker sex-åtta personer att intervjua som fått coachning som intervention för ökad fysisk 

aktivitet. Välkommen att vara deltagare som intervjuperson i studien. 

Ditt deltagande i studien är ett viktigt bidrag i forskningens tjänst. 

 

Information om genomförande: 

Om du väljer att delta i studien kommer du att intervjuas under februari eller mars månad. 

Tillfället kommer att ta en timme i anspråk där själva intervjun kommer att ta cirka 45 

minuter. Intervjuerna kommer att ske på författarens hälsoföretag, med ingång från gården. 

Vid intervjutillfället bjuds det på te, vatten, frukt och kakor. Tid för intervjun sker i samråd 

med den intervjuade. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en diktafon.  

 

Projektets betydelse 

Fysisk aktivitet är viktig för folkhälsan. Med tanke på kostnaderna som fysisk inaktivitet 

orsakar i form av individuellt lidande, folksjukdomar samt kostnader i sjukvård är det av 

stor betydelse att hitta fungerande sätt att öka den fysiska aktiviteten. Hur klienterna 

uppfattar coachning för att öka den fysiska aktiviteten kan vara av stor betydelse för 

framtida interventioner. Resultatet av denna studie kan ligga till grund för att eventuellt 

förbättra coachning som intervention för att öka den fysiska aktiviteten för människor i 

allmänhet och för fysiskt inaktiva och stillasittande människor i synnerhet. 

 

 



 

 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien är frivilligt och du har själv rätt att avbryta ditt deltagande när du vill.  

Personliga uppgifter kommer att förvaras så att utomstående inte har tillgång till dem. 

Inspelade intervjuer och övrigt material kommer att hållas inlåst i ett kassaskåp under 

studien, och förstöras när studien är klar. All data kommer att presenteras så att ingen 

enskild individ kan identifieras. Personuppgifter kommer inte att användas i kommersiella 

ändamål eller för andra ändamål än den aktuella studien. 

 

Studiens färdigställande: 

Studien kommer att skrivas som en D-uppsats och beräknas vara klar i juni 2019. Önskar du 

ta del av studien/uppsatsen när den är klar och godkänd vänligen kontakta författaren tillika 

intervjuaren Peter Eriksson som är ansvarig för studien. 

 

 

Med vänlig hälsning; 

 

Peter Eriksson 

Fil. Kand. i Folkhälsovetenskap, 180 hp. 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3. Förkortningar 
 

BMI - Body Mass Index. 

GROW - Goal, Reality, Options, When. 

HCG - Hälsocoachning. 

PE - Pygmalion-effekten 

SP - Salutogena perspektivet. 

WHO - Världshälsoorganisationen 

 

 


