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Förord 
 

Ett varmt tack... 

...till vår handledare Madeleine Svensson, för värdefull feedback och stort engagemang. 
Din enorma kompetens och stöttning har varit till stor hjälp i arbetet med denna 
kandidatuppsats. Vi vill även tacka våra nära och kära som funnits vid vår sida med 
peppande ord och stort tålamod, genom hela processen. Vi vill slutligen rikta ett stort 
tack till alla intervjupersoner som genom sitt deltagande gjort denna uppsats möjlig! 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärandet av yrkesrollen som hälsocoach bidrar 

till att forma den personliga identiteten. Syftet var även att undersöka hur denna lärprocess 

skulle kunna påverka hälsocoachernas individuella hälsa, genom beskrivningar av deras 

personliga förhållningssätt till hälsa. 

Metod: Föreliggande studie har haft en kvalitativ metodansats där datainsamlingen har skett 

genom sex semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma hälsocoacher. Studien hade en 

hermeneutisk epistemologisk ansats, och utgick vidare från ett abduktivt arbetssätt. Det 

empiriska materialet sammanställdes till olika teman och analyserades sedan utifrån det 

teoretiska ramverket. 

Resultat: Resultatet visade att deltagarna identifierar sig med yrkesrollen som hälsocoach, 

och att det kan vara svårt att bortse från rollen som hälsocoach även i privata sammanhang. 

Genom sociala interaktioner med kunder och kollegor har hälsocoacherna lärt sig vad yrket 

kräver och har utvecklats i sin yrkesroll genom att anamma särskilda egenskaper och 

färdigheter som anses viktiga för yrkesrollen. Genom att utvecklas i yrkesrollen som 

hälsocoach har intervjupersonerna fått ökad kunskap inom hälsoområdet och vidare fått en 

mer balanserad syn på hälsa. Hälsocoacherna anser att det finns yttre förväntningar på hur de 

bör vara och agera, men upplever inga negativa konsekvenser av detta. 

Slutsats: Lärprocessen som sker inom yrkesrollen har format hälsocoacherna på så sätt att 

särskilda egenskaper utvecklats och yrkesrollen har blivit en stor del av den personliga 

identiteten. Den ökade kunskapen och utvecklingen i yrkesrollen har bidragit till att 

hälsocoacherna har förändrat sitt sätt att tolka, tillämpa och förstå hälsoinformation. Detta har 

i sin tur resulterat i ett mer balanserat förhållningssätt till hälsa, vilket i sin tur kan ha positiva 

hälsoeffekter. 
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to examine how the learning of the professional role as 

health coach contributes to shape the personal identity. The aim was also to investigate how 

this learning process could affect the health coaches' individual well-being, through their 

descriptions of personal approach to health. 

Method: The present study had a qualitative methodological approach, where data collection 

occurred through six semi-structured interviews with professional health coaches. The 

empirical data were compiled into themes and then analyzed through the theoretical 

framework. 

Results: The results shows that learning, in terms of interactions with customers and 

colleagues, and the adoption of particular characteristics and skills, may influence the 

personal identity of health coaches. Through learning, the individuals identified themselves, 

even in private settings, with the professional role. Due to learning, the health coaches have a 

more balanced approach to diet, exercise, and individual health.  

Conclusion: The learning process that takes place within the professional role has shaped the 

health coaches in such ways that special characteristics has developed and the professional 

role has become a big part of their personal identity. Furthermore, the results also shows that 

learning may influence the way of interpreting, applying, and understanding health 

information. Even their personal approach to health has changed for more balanced, which in 

turn may have positive health effects. 
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1. Inledning 

I takt med att allt fler människor i dagens samhälle drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar 

som en följd av ohälsosamma levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2014), ökar intresset för 

hälsa, träning och dieter. De flesta människor i Sverige har idag en uppfattning om vad hälsa 

innebär och hur en hälsosam människa ser ut och beter sig. I det vardagliga livet möts 

människor ständigt av information och uppmaningar från olika samhällsinstitutioner gällande 

hur de bör leva ett hälsosamt liv. Det har skapats en gemensam, normativ bild av den 

hälsosamma människan, vilket bidrar till föreställningar och förväntningar på hur denne är 

som individ (Sutin & Terracciano, 2013). Lin och Anatoli (2014) menar att dagens 

kroppsideal och det ständiga informationsflödet kring kost och träning kan bidra till negativa 

konsekvenser. En ständig strävan efter att leva upp till de rådande kroppsidealen och den 

normativa bilden av den hälsosamma människan, kan för vissa människor leda till en negativ 

självbild och psykisk ohälsa (Wängqvist & Frisén, 2013) 

 

Forskning visar att människor som arbetar inom hälsoområdet anses mer trovärdiga och 

pålitliga om de ger ett intryck av att de lever som de lär (Breyan, Elon & Frank, 2000). Det 

finns därmed yttre förväntningar på att personer som arbetar inom hälsoområdet även lever ett 

hälsosamt liv (Webb, Quennerstedt & Öhman, 2008), där bland annat kost och träning sköts 

felfritt.  Detta innebär vidare att yrkesverksamma inom området är en grupp som särskilt 

berörs av föreställningar från sin omgivning hur de bör vara, både som privatpersoner och i 

sin yrkesroll. 

 

Studier har vidare visat att föreställningar riktade mot individer grundat i sociala 

grupptillhörigheter bidrar till att individen kan formas och handla därefter (Tajfel & Turner, 

1985). Många människor i det moderna samhället anser ofta att yrkestillhörigheten, som ett 

exempel på en grupptillhörighet, är mycket starkt kopplad till en persons identitet och vem 

denne är som person (Hammarén & Johansson, 2009). Genom att identifiera sig med sin 

yrkesroll, kan individen anamma särskilda egenskaper och värderingar som är gemensamma 

för yrkesgruppen. Detta har i sin tur inverkan på hur hen ser på sig själv och agerar i vissa 

situationer. En strävan efter att leva upp till de förväntningar på egenskaper och beteenden 

som är kopplat till yrkesrollen kan ha både positiva och negativa effekter för individen. Bland 

annat kan en positiv känsla av samhörighet med arbetsgruppen utvecklas, men det kan också 

leda till stress och utbrändhet (Cardador & Caza, 2012). 

 

Att studera hur yrkesrollen bidrar till att forma människors identitet blir viktigt i och med att 

arbetet utgör en stor del av människors liv. En svensk person med heltidsanställning spenderar 

tusentals timmar per år på sitt arbete. Hälsocoacher som yrkesgrupp blir extra viktiga att 

studera i och med det ökade hälsofokuset i samhället, och de normer som finns gällande den 

hälsosamma människan. Det finns anledning att tro att människor som idag arbetar med att 

vägleda andra till en bättre hälsa, genom kost och träning, är mer utsatta av förväntningar i 

relation till hälsa. Särskilt då förväntningar inte bara kan finnas kring hur de ska vara i sin 

yrkesroll utan även som privatpersoner. Detta utgör en stark anledning till varför det är viktigt 

att synliggöra hur identiteten formas utefter yrkesrollen som hälsocoach och vilken effekt det 

kan ha på deras hälsa och välmående. Genom att undersöka hälsocoachernas beskrivningar av 

hur deras personliga förhållningssätt till hälsa har förändrats i och med yrkesrollen, kan vi få 

mer kunskap kring hur människor inom hälsoområdet hanterar och påverkas av de 

förväntningar och hälsonormer som finns. 
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Det har tidigare gjorts många studier som berör identitetsskapande i relation till individers 

yrke. Dock ser vi en tydlig forskningslucka gällande hälsocoacher som yrkesgrupp och hur 

deras identitet kan formas utefter den kontext som yrket innefattar. Vi saknar även studier 

som visar hur de förhåller sig till de förväntningar kring att de bör leva hälsosamt, och hur det 

kan påverka deras egna förhållningssätt till hälsa, kost och träning. Med denna studie kan vi 

bidra med ökad förståelse för yrkesrollens betydelse för utveckling av den personliga 

identiteten och hur ett yrke inom hälsoområdet skulle kunna påverka den individuella hälsan. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur lärandet av yrkesrollen som hälsocoach bidrar till att forma den 

personliga identiteten. Syftet är även att undersöka hur denna lärprocess skulle kunna påverka 

hälsocoachernas individuella hälsa, genom beskrivningar av deras personliga förhållningssätt 

till hälsa. 

 

 Hur beskriver hälsocoacherna att de identifierar sig med sin yrkesroll? 

 

 Vilka faktorer upplevs vara viktigast för att utvecklas i sin yrkesroll, och hur kan dessa 

faktorer ha betydelse för hälsocoachernas hälsa? 

 

 På vilket sätt har yrkesrollen som hälsocoach påverkat hur hälsocoacherna tolkar, 

tillämpar och förstår hälsoinformation? 

 

 Vilken påverkan har normer och yttre förväntningar på hälsocoachernas beteenden, 

såväl professionellt som privat? 

 

1.2. Forskningsansats 

Studien har en idealistisk ontologisk ansats då den utgår ifrån individuella upplevelser med 

utgångspunkten att verkligheten formas av individens tankar. Den ontologiska grundfrågan 

syftar till hur forskaren tar ställning till vad som är verkligt. En idealistisk syn på verkligheten 

utgår ifrån att det inte finns någon verklighet som är oberoende av mänskligt medvetande 

(Åsberg, 2000). Studien har vidare en hermeneutisk epistemologisk ansats som syftar till att 

undersöka individuella upplevelser för att förstå ett fenomen.  En hermeneutisk ansats innebär 

att forskaren strävar efter att förmedla individers upplevelser genom att tolka och förstå deras 

beskrivningar av dessa, genom exempelvis intervjuutskrifter. Den epistemologiska ansatsen är 

sedan avgörande för hur det empiriska materialet tolkas och analyseras. Inom hermeneutiska 

studier finns det dock ingen generell arbetsmetod gällande tolkning- och analysprocessen, 

utan angreppssättet för att tolka och förstå det empiriska materialet är beroende av forskarens 

egen förförståelse (Westlund, 2009). 
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1.3. Avgränsningar 

Studien avgränsades till att undersöka hälsocoacher inom en organisation eftersom 

hälsoområdet är väldigt brett och rådgivning inom hälsa kan variera. Då studien inte syftar till 

att jämföra olika yrkesgrupper utan fokuserar endast på en yrkesroll och kontexten kring den, 

ansågs det därmed rimligt att även avgränsa studien till enbart en organisation. Detta eftersom 

det var önskvärt att hälsocoacherna skulle ha liknande arbetsuppgifter och arbeta inom 

liknande kontexter. 

 

1.4. Definitioner 

Identitet 

Identitet handlar om medvetande om det egna unika “jaget”. Alla individer har ett 

grundläggande behov av en mänsklig identitet; vem man är, hur man upplever sig själv och 

hur man upplevs av andra (Trost & Levin, 2010). Denna uppsats utgår ifrån att alla människor 

har en grundläggande självidentitet men att den inte är statisk utan något som ständigt formas 

då människor interagerar och jämför sig med varandra. 

 

Hälsocoach som yrkesroll 

Yrkesrollen är den befattning individen har inom ett yrke med tillhörande arbetsuppgifter. 

Definitionen av yrkesrollen som hälsocoach är baserad på intervjupersonernas beskrivningar. 

Yrket handlar till stor del om att coacha människor för att nå sina mål, där kunderna vill 

genomgå en beteendeförändring för att uppnå bättre hälsa. En hälsocoach hjälper andra 

människor att förändra och förbättra sin livsstil och även då huvudfokus oftast är 

viktminskning handlar det om att inspirera till bättre kost- och träningsvanor. Yrket innefattar 

möten med många olika människor, både individuellt och i grupp, där samtal och rådgivning 

är en stor del av arbetsuppgifterna. Individuella coachingsamtal och hälsoanalyser används 

bland annat för att tydliggöra kundernas behov och hjälpa kunderna att nå sina mål. 

 

Normer 

En norm kan betraktas som en ”handlingsanvisning” och någonting som påverkar och styr det 

mänskliga beteendet. En norm är individens uppfattning av förväntan på specifika beteenden 

och lär människor att bete sig utifrån vad som i samhället anses som socialt accepterat. Vidare 

grundar sig normer i hur majoriteten av befolkningen i ett samhälle tänker, handlar och 

värderar (Baier & Svensson, 2009).  

 

Hälsa och beteenden i relation till hälsa 

World Health Organization [WHO] (2006) definierar hälsa på följande sätt; Health is a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity. (s.1). I denna uppsats syftar beteenden i relation till hälsa på individens kost- och 

träningsvanor samt hur individen pratar kring sitt eget förhållningssätt till hälsa. 
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt syftar till att ge en förståelse för bakgrunden till uppsatsens problemområde, 

och de centrala begrepp som används. Sedan presenteras även en överblick av tidigare 

forskning inom området. Avslutande avsnitt behandlar vad vi anser att vår studie bidrar med. 

 

2.1. Verksamheten 

Organisationen som studien riktar sig till är en internationell kedja där verksamheter finns i 

Europa och USA. Det har dock valts att begränsa studien till verksamheter som är förlagda i 

Sverige. I samverkan med de hälsocoacher som är anställda på företaget får kunderna hjälp 

med beteendeförändringar i avseende att förändra kost- och träningsvanor. Med hjälp av 

rådgivning från hälsocoacher sätts personliga planer upp för att nå kundernas mål, för att 

förbättra sin hälsa. Företaget bedriver metoder för viktminskning, men ser helheten som 

nyckeln till att lyckas. Kost, träning och motivation är de tre viktigaste delarna i företagets 

koncept, där majoriteten av företagets medlemmar anser att de fått en ökad livskvalitet med 

hjälp av hälsocoacherna. I denna uppsats nämns inte vald verksamhet vid namn av etiska skäl. 

 

2.2. Identitet i relation till yrkesroll 

Hammarén och Johansson (2009) menar att begreppet “identitet” i vardagssammanhang oftast 

används för att fastställa eller avgränsa individers grupptillhörighet. Denna uppsats utgår ifrån 

att alla människor har en grundläggande självidentitet men att den inte är statisk utan något 

som ständigt formas då människor interagerar och jämför sig med varandra. Människor kan 

beskriva sig själva och andra med hjälp av olika sociala grupper som de tillhör, exempelvis 

kön, yrke, politiskt parti och så vidare. Hammarén och Johansson (2009) betonar att vi 

människor vill kunna kategorisera både oss själva och andra i vår omgivning beroende på 

olika grupptillhörigheter, för att hitta mönster och en viss logik för hur och varför människor 

är som de är. Trost och Levin (2010) beskriver hur identiteten är ett socialt objekt för 

personen själv och i andras ögon, samt är en del av personens medlemskap i en eller flera 

sociala relationer. Identitet syftar i det sammanhanget alltså till sociala strukturer, positioner 

och sociala roller (Hammarén och Johansson, 2009). 

 

I denna uppsats behandlas begreppet identitet i relation till individens yrkesroll, det vill säga 

hur individen formas och påverkas beroende av sitt yrke och dess kontext. Enligt Stier (2003) 

och Hammarén och Johansson (2009) är yrkestillhörigheten näst intill detsamma som identitet 

för många människor, då människor idag spenderar allt mer tid på arbetet. Stier (2003) 

beskriver hur nya medarbetare inom ett företag eller organisation, över tid kan förändra sitt 

sätt att vara, tala och representera sin arbetsgrupp, desto mer de växer och utvecklas i sin 

yrkesroll. Författaren beskriver detta som yrkessocialisation, där de nya medarbetarna 

anammar och införlivar arbetsgruppens gemensamma normer och ideal, vilket i sin tur 

påverkar individens personliga identitet. Stier (2003) och Hammarén och Johansson (2009) 

förklarar detta som en konsekvens av det mänskliga behovet att anpassa sig till sin sociala 

omgivning. 
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2.3. Normer och förväntningar på roller 

Trost och Levin (2010) beskriver hur en individ, genom att tillhöra en särskild grupp får vissa 

förväntningar riktade mot sig som har betydelse för hur hen agerar i olika situationer. De 

beskriver även hur människor, genom att identifiera sig med gruppen, lär sig vilka 

förväntningar som är riktade mot den. Vidare beskriver Sahlin-Andersson (1994) att det finns 

en relation mellan förväntningar från omgivningen och hur individer formar sin identitet. 

Författaren menar att identiteten formas i förhållande till förväntningar på hur personen i fråga 

kommer att agera och att den således hänger samman med både förväntningar och 

prestationer. 

 

Samhället är uppbyggt av förväntningar på roller och beteenden, vilket bidrar till normer för 

hur människor förväntas vara och agera för att bli mer socialt accepterade (De Swaan, 2003). 

De Swaan (2003) beskriver hur dessa är skapade av och för människor, vilka används för att 

underlätta det sociala livet. Genom förväntningarna kan människan förutsäga olika beteenden 

och kan därmed agera efter de förväntningar som finns. Dessa förväntningar kan vara både 

omedvetna och medvetna, men individen agerar oftast utifrån de förväntningar som finns utan 

vidare reflektion. 

 

2.4. Ökat hälsofokus i samhället 

Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterar att ohälsosamma levnadsvanor som inaktivitet, 

ohälsosam kost, rökning och alkoholkonsumtion i hög grad bidrar till att allt fler människor 

av Sveriges befolkning drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. Enligt WHO’s (2015a) 

senaste statisk är livsstilsrelaterade sjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag, 

efter att ha blivit ett vanligare och större hot mot folkhälsan de senaste åren. Hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, fetma och cancer är några av de sjukdomar som drabbar 

befolkningen som en följd av ohälsosamma levnadsvanor. Enligt Folkhälsomyndighetens 

(2014) årsrapport ”Folkhälsan i Sverige” har andelen vuxna som lider av fetma fördubblats 

sedan 1990. 

 

I takt med det ökade problemet gällande livsstilsrelaterade sjukdomar bland befolkningen, 

råder ett ökat intresse för hälsa, träning och dieter. Från många olika samhällsinstitutioner 

uppmanas befolkningen att motionera och äta hälsosamt (Larsson & Fagrell, 2010) och det 

hör till normen att sträva efter att vara, men framför allt se hälsosam ut (Lin & Anatoli, 2014). 

Rich (2011) belyser hur media, såsom TV, Internet och radio utgör en stor roll för den 

växande hälsohetsen, och hur människor i dagens samhälle ständigt utsätts för information om 

hur de bör leva och se ut. Lin och Anatoli (2014) menar att dagens informationsflöde bidrar 

till att allt fler människor har en uppfattning om vad en hälsosam livsstil bör innebära, men att 

det även kan bidra till negativa konsekvenser, som en ohälsosam strävan efter att vara 

hälsosam. 

 

Den mänskliga kroppen har sedan länge setts som en avspegling av personens identitet och att 

våra kroppar förmedlar en bild av vilka vi är och hur vi lever. I dagens samhälle är en slank 

och vältränad kropp en symbol för den eftersträvansvärda och hälsosamma livsstilen, vilket 

har bidragit till ett allt större fokus kring vikt och utseendefaktorer (Larsson & Fagrell, 2010). 

Hälsa och utseende har kommit att ingå i samma diskurs, där hälsa och välmående allt mer 

handlar om att se smal och vältränad ut för att människor i vår omgivning ska uppfatta oss 

som bättre och mer framgångsrika (Lin & Anatoli, 2014). Lin och Anatoli (2014) belyser att 
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det ständiga informationsflödet kring kost och träning är en bidragande faktor till att 

fenomenet ortorexi ökar. En individ som lider av ortorexi har ett osunt förhållande till kost 

och träning i form av fixering vid nyttiga livsmedel och enorm mängd träning. Ortorexi ses 

som en allvarlig konsekvens av den hälsohets och kroppsdiskurs som finns i dagens samhälle. 

 

2.5. Tidigare forskning 

2.5.1. Att identifiera sig med sin yrkesroll 

Forskare menar att ett yrke kan upplevas som ett kall i livet och någonting som man då 

identifierar sig med. Människor i dagens samhälle spenderar allt mer tid på sitt arbete, varpå 

många ser sin yrkesroll som en källa till självidentifikation (Cardador & Caza, 2012; Wiles, 

2013; Steffens, Haslam, Kerschreiter, Schuh & van Dick, 2014). Wiles (2013) genomförde en 

kvalitativ intervjustudie med sju socionomstudenter, för att undersöka hur de utvecklade sin 

professionella identitet under sin studietid. Genom en diskursanalys fokuserade forskaren på 

hur deltagarna talade kring följande områden; sin utbildning, hur de beskrev sig i privatlivet 

och att utvecklas på ett professionellt plan. Resultatet visade att studenterna utvecklade sin 

professionella identitet främst i förhållande till önskvärda egenskaper relaterade till 

yrkesrollen som socialarbetare. En annan viktig aspekt i formandet av den professionella 

identiteten var att utveckla en känsla av gemenskap, eller ”gemensam identitet”, med andra 

socialarbetare. Dessa aspekter beskriver Wiles (2013) som drivkrafter som bidrar till en 

individuell utvecklingsprocess. Detta har i sin tur inverkan på hur studenterna förändrar sitt 

sätt att bete sig och hur de ser på sig själva. Därmed menar författaren att studenterna 

utvecklar en yrkesidentitet, när de skapar en bild av sig själva i förhållande till det yrke de 

utbildar sig till. 

 

Genom en litteraturstudie har Cardador och Caza (2012) visat att både positiva och negativa 

effekter kan uppkomma av att sträva efter något som ses som ett kall, i detta fall en yrkesroll. 

Att ständigt sträva efter att leva upp till de förväntningar som finns på yrkesrollen kan vara 

positivt för vissa individer, men också negativt och nedbrytande för andra. De beskriver bland 

annat utbrändhet som en följd av för höga förväntningar och att ständigt försöka leva upp till 

de förväntningar som finns. Vidare beskriver forskarna att det finns ett samband mellan 

känslan av att identifiera sig med sitt yrke och positiva arbetsrelationer, både med 

medarbetare och med den organisation som man arbetar inom. De menar vidare att denna typ 

av positiva relationer är viktiga för individers hälsa och det egna välbefinnande. Detta stöds 

av Steffens et al. (2014) och Crocetti, Avanzi, Hawk, Fraccaroli och Meeus (2013)  som 

föreslår att arbetsgivare bör arbeta för att skapa samhörighet i form av en gemensam 

gruppidentitet och en särskild “vi-känsla” i arbetsgruppen. Detta för att minska stress och 

utbrändhet, samt öka medarbetarnas välbefinnande på arbetet. Steffens et al. (2014) menar att 

det finns gott om tidigare studier som har undersökt utbrändhet och arbetsprestation i relation 

till krav och resurser i arbetet. Dock hävdar de att det finns för lite kunskap kring hur det kan 

förhålla sig till sociala aspekter, som känsla av gemenskap i arbetsgruppen, och i synnerhet i 

relation till hur arbetsgivaren arbetar för att skapa just detta. Steffens et al. (2014) har 

utvecklat en modell som testades i en fältstudie med 641 deltagare. Deltagarna fick svara på 

en enkät som syftade till att undersöka deras välmående, prestationer i arbetet och i vilken 

grad deltagarna upplevde att deras arbetsgivare förespråkade samhörighet och “vi-känsla” 

inom företaget. Resultatet visade ett samband mellan 1) arbetsgivare som strävar efter att 

skapa samhörighet i arbetsgruppen och 2) en mer välmående och högpresterande 

personalstyrka med mindre rapporterade fall av utbrändhet. 
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Crocetti et al. (2013) genomförde en studie med 515 deltagare med fast anställning. I form av 

en kvantitativ enkätstudie analyserades de anställdas yrkesidentitet, genom att de fick svara på 

frågor gällande vilken grad de identifierade sig med sin yrkesroll, arbetsgruppen och 

organisationen. Utifrån det delades deltagarna in i fyra olika identitetsprofiler. Vidare 

undersöktes det om det fanns något samband mellan deltagarnas identifieringsprofil och 

arbetsprestation. Resultaten visade ett positivt samband där medarbetare som upplevde en 

högre grad av organisations- och gruppidentifikation även presterade bättre i arbetet. 

Resultatet indikerade även att de grupper som rapporterade lägre grad av organisations- och 

gruppidentifikation även visade på lägre tillfredställelse på arbetet samt fler sjukskrivningar 

på grund av utbrändhet. Crocetti et al. (2013) menar att detta är betydelsefulla resultat som ger 

belägg för att det behövs mer forskning kring identitetskapande i relation till individers 

yrkesroll. Forskarna pekar även på vikten av att arbetsgivare bör arbeta för att skapa en känsla 

av organisations- och gruppidentifikation hos sina medarbetare, då det kan bidra till ökade 

arbetsprestationer och minskad risk för utbrändhet hos anställda.  De ovan beskrivna studierna 

visar på vikten av att studera huruvida individer identifierar sig med sin yrkesroll, arbetsgrupp 

och organisation. Både för organisationen och arbetsgivarens vinning, men framförallt för 

medarbetarnas välmående. 

 

2.5.2. Förväntningar på yrket & yrkesidentitet 

Haynes (2012) beskriver hur den fysiska kroppen blir en symbol för att hantera och uppfylla 

de förväntningar som finns på en yrkesroll. Genom att intervjua anställda på advokatbyråer i 

Storbritannien och USA har man undersökt hur advokaterna framställer sig själva, både 

utseendemässigt och i sitt agerande, i ett försök att uppfylla de förväntningar som finns på 

yrkesrollen. Resultatet visade att professionalism förkroppsligas, där framförallt kvinnor ska 

representera sig på ett sätt som utstrålar status och kompetens för att agera 

förtroendeingivande. Det professionella utförandet innebär att uppfylla de förväntningar som 

finns hos kunder och kollegor, samt att aktivt arbeta med att upprätthålla den trovärdigheten 

man skapar utifrån detta. Haynes (2012) menar att de förväntningar som finns på en yrkesroll 

är en stor del i den identitet man skapar. Kaufmann, Pratt och Rockmann (2006) stärker detta 

genom sin teori Model of identity customization, som menar att en yrkesidentitet formas när 

den egna uppfattningen om vem man är i sitt yrke matchar de föreställningar och krav som 

finns på yrket. Genom en sexårig kvalitativ studie av vårdpersonal och med utgångspunkt i 

tidigare teorier som berör karriärer, rollövergångar, socialisation och identitetskonstruktion 

har man skapat den egna teorin. Kaufmann et al. (2006) fann kunskapsluckor i förståelsen för 

hur identiteten skapas och förändras i samband med sitt yrke. De menar att socialisering aktivt 

utformar identiteter, där individens självkänsla och identitet formas efter förväntningar på det 

yrket man har (Kaufmann et al., 2006). Vilka förväntningar som finns på ett yrke blir således 

viktigt att studera för att skapa förståelse för hur människor identifierar sig med sin yrkesroll 

och hur det kan vara sammankopplat med hur de framställer sig för andra. 

 

2.5.3. Leva som man lär 

Tydliga hälsosamma beteenden och egenskaper hos läkare har påvisats ge en högre 

trovärdighet gentemot patienter i frågan om kostvanor och motion. Breyan, Elon och Frank 

(2000) har undersökt skillnader i bemötande och trovärdighet om läkare visar sig “leva som 

de lär”. Genom två kortare informativa videoklipp om kost och motion samt två enkäter, 
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genomfördes undersökningen på en allmänmedicinsk klinik i Atlanta. I det ena videoklippet 

lyfter läkaren sina personliga hälsorelaterade beteenden och har ett äpple samt en cykelhjälm 

synligt under inspelningen. I det andra videoklippet presenteras inte egenskaperna och de 

föremål som förespråkar en hälsosam livsstil plockas bort. Resultatet påvisade att de patienter 

som fick se hälsoklippet där läkaren lyfter sina personliga praxis gällande hälsa, uppfattade 

läkaren mer trovärdig och motiverande i frågan att få patienter att anta mer hälsosamma 

vanor. Även Norman, While och Zhu (2011) har undersökt hur den fysiska hälsan hos 

vårdpersonal påverkar trovärdigheten i mötet med patienter gällande hälsofrågor. Genom en 

litteraturstudie har man undersökt om överviktig vårdpersonal anses lämpad att utföra 

viktkontroller på patienter med övervikt. Resultatet visar att vårdpersonal med normalvikt 

upplever färre hinder vid viktkontroller men att de även har fler förutfattade meningar till 

individer med övervikt eller fetma. Studien visade dock att de upplevdes mer trovärdiga i sin 

yrkesroll av patienter, samt att den egna hälsan hos vårdpersonalen kan påverka inställningen 

till främjande hälsobeteenden hos patienterna. Det påvisades även att överviktig vårdpersonal 

inte ansågs lämpade att utföra viktkontroll för överviktiga personer, då patienterna inte ansåg 

dessa trovärdiga. Överviktig vårdpersonal var mer benägen att hålla en positiv attityd till 

överviktiga patienter, då de rapporterade en starkare empati och förmåga sätta sig in i sina 

patienters situation, något normalviktiga hade svårare för. Individer som jobbar inom hälsa 

och sjukvård bör ha en hälsosam livsstil, för att på ett pedagogiskt vis, demonstrera och 

motivera andra till ett hälsofrämjande beteende (Breyan et. al, 2000). 

 

Utseende, i fokus på den fysiska kroppen, blir en viktig aspekt i trovärdigheten hos 

yrkesverksamma idrottslärare. De uppfattningar som elever har om kroppen och hur den bör 

se ut, blir avgörande i interaktionen mellan elever och lärare. Genom en studie på idrottslärare 

i Sverige och Australien, visar resultaten att idrottslärare känner höga krav på att ha en god 

fysisk kapacitet för att framstå som en förebild i ämnet. Att vara hälsosam både i och utanför 

yrket är sammankopplat med de yttre förväntningar som finns på yrkesrollen (Webb, 

Quennerstedt & Öhman, 2008). Webb och Quennerstedt (2010) har även gjort en studie på 

idrottslärare i USA där det framkom att den fysiska kroppen och utseendet är avgörande för 

trovärdigheten gentemot läraren. Att leva som man lär, lyfta sina personliga hälsorelaterade 

beteenden och egenskaper samt att agera på ett förtroendeingivande sätt blir således viktiga 

aspekter i hälsofrämjande arbeten. Det är därför intressant att studera hur det personliga 

förhållningssättet till hälsa påverkas av att vara yrkesverksam inom hälsoområdet, när dessa 

förväntningar från omgivningen finns. 

 

2.5.4. Hälsonormer och ideal 

Som tidigare nämnts läggs idag allt större fokus på träning, kost och hälsa, något som även får 

en stor plats i massmedia. Sutin och Terracciano (2013) menar att allt fler människor i det 

moderna samhället får en uppfattning om hälsa, något som påverkar synen på oss själva och 

även synen på andra. Samhället har därmed format en gemensam normativ bild av hur en 

hälsosam människa ska se ut och bete sig. Sutin och Terracciano (2013) har undersökt hur 

denna bild kan påverka den egna självbilden och om man upplevt någon form av 

diskriminering på grund av utseende och vikt. Resultatet visar att överviktiga personer ofta 

känner sig kränkta på grund av sitt utseende, då de inte passar in i den normativa bilden som 

samhället har gällande hur man bör se ut. Personer med normalvikt rapporterade inte lika hög 

grad av diskriminering, men kände sig påverkade av hälsohetsen i dagens samhälle.  Även 

Wängqvist och Friséns (2013) studie påvisar att kroppsidealet är så pass starkt att både 

kvinnor och män strävar efter rådande kroppsideal. Resultatet bland de 923 deltagarna som 
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involverades i studien, visade att kvinnor överlag har en negativ självbild på grund av de 

föreställningar som finns om den egna kroppen som man upplever att man inte kan leva upp 

till. Det blir därför viktigt att belysa vilken påverkan yttre förväntningar kan ha på beteendet 

och hur man framställer sig för andra. 

 

2.5.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har påvisat att individers personliga identitet kan formas i relation till 

yrkesrollen, när hen identifierar sig med sitt yrke och införlivar företagets eller arbetsgruppen 

gemensamma mål, normer och egenskaper. Individen utvecklar då sin professionella identitet, 

eller som vissa forskare kallar det – yrkesidentitet. Detta kan få konsekvenser för både 

individens välmående och arbetsprestation, då studier har visat samband mellan 1) stark 

känsla av samhörighet och identifikation med arbetsgruppen och organisationen och 2) högre 

arbetsprestation och färre sjukskrivningar i relation till utbrändhet bland medarbetare. 

Forskning har även visat att yttre förväntningar kopplat till yrkesrollen kan bidra till att 

individen formas och agerar därefter. Tydliga personliga hälsorelaterade beteenden och 

egenskaper skapar trovärdighet och en starkare tilltro i relationen mellan yrkesverksam inom 

hälsoområdet och kunder. Att leva som man lär blir en förväntan från samhället, vilket skapar 

stora krav på att som yrkesverksam erhålla en god fysisk hälsa för att framstå 

förtroendeingivande. Den fysiska kroppen blir således en symbol för att hantera och uppfylla 

de förväntningar som finns utifrån, där man aktivt måste arbeta för att upprätthålla sin 

trovärdighet gentemot dessa föreställningar. Det är dock inte bara yrkesverksamma inom 

hälsoområdet som påverkas av de rådande idealen, utan också samtliga individer i samhället. 

 

2.6. Vad tillför denna studie till vetenskapen 

Tidigare forskning visar på en grund inom identitetskapande i relation till vissa yrkesroller 

och hur individer formas utefter yttre förväntningar kopplat till sociala roller. Det har även 

framkommit att identifikation med yrkesrollen och yttre förväntningar kan påverka hur de 

anställda mår. Dock finns det en tydlig forskningslucka kring hur yrkesverksamma inom 

hälsoområdet formar sin identitet i relation till ett arbete som syftar till att vägleda andra till 

en bättre hälsa, och vidare hur detta skulle kunna ha en inverkan på deras egna hälsa. 

 

Vi upplever att det finns lite, om ens någon forskning, kring hur hälsocoacher formar sin 

identitet i relation till sin yrkesroll. Vi saknar även forskning kring vad det är som bidrar till 

att de utvecklas och formas, samt hur yttre förväntningar påverkar deras beteenden och 

personliga förhållningssätt till hälsa. Det ökade hälsofokus i dagens samhälle är en stark 

anledning till att denna yrkesgrupp är särskilt intressant att studera.  Det finns anledning att 

tro att människor som idag arbetar inom hälsoområdet är mer utsatta av förväntningar och i 

större grad stöter på åsikter kring hälsa. Vi ser därför även att förväntningar inte bara kan 

finnas kring hur de ska vara i sin yrkesroll, utan även som privatperson. Det är därför av stor 

vikt att synliggöra hur detta skulle kunna bidra till att den personliga identiteten formas och 

ställa det i relation till vilken påverkan detta skulle kunna ha på deras hälsa och välmående. På 

så sätt är denna studie ett bidrag för att fylla de forskningsluckor som finns. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Vi har valt att inspireras av delar från 

de teoretiska perspektiven på lärande; sociokulturellt perspektiv och symbolisk 

interaktionism. Vi har även valt att inspireras av teorierna social identitetsteori, learning by 

doing och hälsolitteracitet för att tolka det empiriska materialet. 

 

3.1. Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som en löpande process som sker i alla 

sociala sammanhang. Perspektivet belyser interaktion som det viktigaste redskapet för lärande 

men även betydelsen av andra kulturella redskap för att förmedla och tolka kunskap. 

Människor utvecklar dessa redskap i samspel med omvärlden och lär tillsammans med andra, 

men lärandet är inte bundet till en viss kontext eller person. Lärande måste därför alltid ses 

utifrån den sociala kontext som det sker inom (Säljö, 2014). 

 

Genom socialisation lär människor sig olika sociala regler, men även hur och i vilka 

sammanhang dessa regler är önskvärda (Säljö, 2014). Socialisation är en livslång process 

under vilken värderingar, beteenden, attityder och kunskaper överförs till individen från andra 

individer och grupper i samhället. Begreppet kan delas in i primär och sekundär socialisation. 

Den primära socialisationen syftar till den process som tillgodoser barnets utveckling av bland 

annat motoriska, kognitiva och sociala färdigheter under de första levnadsåren. Den sekundära 

socialisationen, som den här uppsatsen avser att utgå ifrån, innebär att individer tar till sig och 

lär sig speciella färdigheter och kunskaper livet ut för att fungera i enlighet med samhället och 

dess allmänna normer och målsättningar (Angelöw & Jonsson, 2000). Socialisering är därmed 

en form av lärande som inte begränsas till individen då även samhälle, grupper och 

organisationer är under konstant utveckling. Lärande blir ett resultat av att försöka förstå 

omvärlden (Säljö, 2014). 

 

Individens färdigheter och kunskaper är direkt påverkade av samhället. Tankar och beteenden 

kan därför inte förklaras som något direkt påverkat av individen utan är en produkt av hur 

individen lärt sig att agera utifrån sociala erfarenheter och samhälleliga kunskaper (Säljö, 

2010). Människor lär sig att agera och tänka på ett specifikt sätt utifrån samhällets behov och 

förutsättningar. Det här innebär att lärandet skiljer sig åt mellan samhällen då det finns olika 

krav på vad som bör läras, vilket även innebär att beteenden och tankemönster skiljer sig åt 

mellan samhällen och således är socialt betingat (Säljö, 2010). Mänskligt beteende måste 

därför ses utifrån den kontext som omger en individ, grupp eller organisation och 

socialisering handlar om hur människan lär sig vilka beteenden och tankar som är socialt 

accepterande (Angelöw & Jonsson, 2000). Däremot är lärandet inte alltid tydligt eller 

medvetet. Människor tar del av kunskap och förväntningar för att agera i enlighet med 

samhället, både indirekt och omedvetet. Ett exempel är tyst kunskap, vilket syftar till de 

förväntningar på färdigheter som inte uttalas verbalt (Säljö, 2014). 

 

Människor har utvecklat och använder kulturella redskap för att hantera sin omvärld. Dessa 

redskap kan kategoriseras som antingen fysiska, även kallade artefakter, eller intellektuella 

som till exempel kunskap erhållen från personlig erfarenhet, media och så vidare. Dessa 

kategorier går däremot ofta in i varandra då de fysiska redskapen kräver någon form av 

symbolik för att kunna användas, vilket även gör dem intellektuella. Eftersom språket är 
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skapat av och för människor kan även det ses som en artefakt. Interaktioner blir därmed en 

viktig del av lärande och utveckling (Säljö, 2010). 

 

Det är genom social interaktion som människor får kunskap och erfarenheter samt skapar en 

mening om de processer hen är delaktiga i. Kunskapen förvärvas i nya situationer vilket 

tillåter hen att ha olika förhållningssätt beroende på situation. Det här innebär att erfarenheter 

och tidigare kunskap påverkar hur människor hanterar olika situationer. Kunskapen är därmed 

inte konstant utan människan omvandlar aktivt tidigare erfarenheter och kunskaper så att den 

bättre kan applicera i den aktuella verkligheten. Genom denna process, en aktiv tolkning och 

användning av kunskap, förändras synen på både omvärld och oss själva (Säljö, 2010). 

 

3.2. Symbolisk interaktionism 

Inom den symboliska interaktionismen ses människan och samhället som beroende av 

varandra. Individens världsuppfattning och åsikter grundar sig i sociala interaktioner, där 

individens syn på ett fenomen formas av såväl egna upplevelser som omgivningens åsikter 

och beteenden. Mänsklig interaktion sker med hjälp av symboler (Angelöw & Jonsson, 2000), 

men ett fenomen eller ett ting blir endast en som symbol om det har samma innebörd för alla 

parter i interaktionsprocessen (Trost & Levin, 2010). 

 

Inom den symboliska interaktionismen ses människan som föränderlig och aktivt tolkande. 

Människan definierar alltid en situation, vilket påverkar dennes attityd och handlande. 

Definitionen av en situation är inte konstant och det sker en ständig tolkningsprocess inom 

individen, omedveten såväl som medveten. Människan är således aktivt tolkande och 

verkligheten är under ständig förändring.  Det innebär även att symboler kan betyda olika 

saker beroende på kontext, eftersom symboler är direkt beroende av hur individen definierar 

en given situation (Trost & Levin, 2010). 

 

Människor i en grupp har alltid olika positioner i relation till varandra. Förväntningar på 

positionerna leder till en individuell process som formar en roll, vilket leder till specifika 

beteenden. Individens idéer, värderingar och perspektiv kan därmed förklaras som en produkt 

av förväntningar, normer och processer kring en position (Trost & Levin, 2010). De Swaan 

(2003) beskriver vidare hur det alltid finns förväntningar på roller och yrkesroller, samt 

beteenden förknippade med denna roll. Många förväntningar är dock omedvetna för individen 

och uppfattas först när någon inte agerar efter hur denne förväntas bete sig. Detsamma gäller 

det omvända; människor agerar ofta utifrån förväntningar utan vidare reflektion. Här kan det 

lätt uppstå rollkonflikter om förväntningarna på beteenden skiljer sig åt mellan olika 

människor. 

 

Inom den symboliska interaktionismen benämns de signifikanta- och generaliserade andra. De 

signifikanta andra syftar till de människor som individen har en närmare relation till, 

exempelvis föräldrar och vänner (Trost & Levin, 2010). För att analysera empirin kommer 

begreppet de generaliserade andra att användas, vilka representerar samhället och de sociala 

grupper som individen är en del av. Här handlar det inte om specifika personer utan de 

generaliserade andra kan beskrivas som de normer vi förhåller oss till, såväl omedvetet som 

medvetet. Individen uppfattar de föreställningar och förväntningar som finns riktade mot hen, 

vilka blir en del av hur hen ser på sig själv. Människan är således inte unik i sitt beteende eller 

tänkande eftersom hen inte bara ser sig själv utifrån egna ögon, utan även genom de 
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generaliserade andra. På det sättet blir de generaliserade andra en del av individen och normer 

som vi inte gärna bryter (Trost & Levin, 2010). 

Genom att människan hela tiden är medveten om hur andra ser på hen kommer detta även att 

påverka hur denne ser på sig själv. Cooley beskriver detta som spegeljaget; människor ser sig 

själva på det sätt de uppfattar att andra ser på dem. Även då människan är föränderlig så blir 

individen begränsad av spegeljaget, eftersom vi alltid är medvetna om och agerar utefter hur 

vi tolkar att andra uppfattar oss (Trost & Levin, 2010). 

 

3.3. Social identitetsteori 

Den grundläggande idén inom social identitetsteori är att alla människor tenderar att placera 

in sig själva och andra individer i omgivningen i kategorier, vilket i sin tur påverkar sociala 

interaktioner. Exempel på sådana kategorier är etnicitet, kön eller yrkestillhörighet (Trost & 

Levin, 2010; Stets & Burke, 2000). 

Två av upphovsmännen till social identitetsteori är Henri Tajfel och John Turner (1985). De 

hävdade att individers självuppfattning och identitet är förankrad i de sociala grupper som de 

tillhör eller har kontakt med. De menar vidare att självidentiteten formas efter de grupper, 

eller kategorier, som man identifierar sig med och att identiteten således är social. Vår sociala 

identitet skapas och formas genom 1) kategorisering, där vi delar upp människor i vår 

omgivning i sociala grupper, 2) identifikation, där vi genom självkategorisering, identifierar 

oss med någon eller några sociala grupper och 3) social jämförelse, vilket innebär att vi 

uppfattar oss själva och den sociala grupp som vi har identifierat oss med som bättre än de 

grupper som vi inte identifierar oss med. 

Stets och Burke (2000) beskriver hur identiteten, utifrån social identitetsteori, skapas och 

formas genom processen av självkategorisering. Inom social identitetsteori ses identiteten, 

eller ”jaget”, som reflexiv och kan objektifieras, klassas eller namnges beroende på relationer 

till olika sociala kategorier eller grupper. Författarna beskriver även hur individens olika 

sociala grupptillhörigheter kan ha olika stor påverkan på dennes identitet. Detta är beroende 

av hur starkt människan identifierar sig med dessa grupper. 

 

3.4. Learning by doing 

Learning by doing, förespråkat av John Dewey, beskriver kärnan i den pragmatiska 

pedagogiken och är en teori som syftar till att kunskap fås genom aktivt deltagande. Learning 

by doing grundar sig i att teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. Dewey menar att 

vi blir medvetna om oss själva och omvärlden genom en reflekterande handling, där kunskap 

förstärks i takt med den praktik som utförs. Att få vägledning av någon som är kompetent 

inom området anses också vara en viktig aspekt för lärprocessen. Teorin syftar till att lärandet 

ska ses som ett självändamål, där man gör någonting av avsikt för att få mer kunskap 

(Egidius, 2009). 
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3.5. Hälsolitteracitet 

Nutbeam (2006) beskriver hälsolitteracitet som förmågan att tolka, tillämpa och förstå 

hälsoinformation för att främja och ha kontroll över den individuella hälsan. Livssituation, 

kultur, utbildning och omgivning blir betydande faktorer för vilken grad av hälsolitteracitet 

den enskilda individen har. Hälsolitteracitet är alltså inte en bestående förmåga, utan 

föränderlig. 

 

WHO (2015b) förklarar vidare att kunskapen om vad som upprätthåller en god hälsa är av stor 

vikt för den enskilda individen. Hälsolitteracitet innefattar inte enbart att läsa 

hälsoinformation, utan även att aktivt arbeta för att på egen hand förstå och förvärva 

kunskapen gällande hälsa. Det ökade informationsflödet i dagens samhälle bidrar till att vi 

ständigt möts av ny hälsoinformation. Att ha förmågan att göra en selektiv bedömning av vad 

som är relevant för den egna hälsan, är av stor vikt för att arbeta främjande (Nutbeam, 2006). 

Nutbeam (2006) belyser att de sociala faktorerna påverkar hälsan och förståelsen kring den. 

Interaktion, delaktighet och kritisk analys blir viktiga beståndsdelar i graden av 

hälsolitteracitet som en individ besitter. En högre grad av hälsolitteracitet genererar alltså en 

ökad medvetenhet kring hälsa och påverkar därmed hälsan positivt. 

 

 

4. Metod 
Under följande avsnitt beskrivs studiens process. Studien har en abduktiv utgångspunkt vilket 

är en kombination av ett induktiv och deduktivt arbetssätt. Forskaren utgår således för en 

eller flera teorier för att titta på ett fenomen men kan addera eller ta bort vissa teorier vid 

analys av empirin, för att anpassa teorier efter empiri (Fejes & Thornberg, 2009). Studien 

har en hermeneutisk epistemologisk ansats. 

 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Empirin har samlats in via kvalitativa intervjuer.  I likhet med Ahrne och Svensson (2013) 

ansågs metoden mest lämplig då syftet med studien var att undersöka människors upplevelser 

av ett särskilt fenomen. Formen av intervjuer grundar sig i att vi har använt ett 

bekvämlighetsurval, med följden att intervjupersonerna är verksamma på andra orter än i 

Halmstad. Vid fyra intervjuer användes därför telefonintervjuer och två intervjuer 

genomfördes vid personliga möten. Telefonintervjuer är ett bra tillvägagångssätt om det inte 

finns möjlighet till personliga möten eftersom det fortfarande sker en interaktion mellan 

intervjuperson och intervjuare, samtidigt som intervjuerna inte begränsas av geografiska 

avstånd (Gillham, 2008). 

Samtliga intervjuer tog utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide, en intervjuform 

som ger stort utrymme för följdfrågor (se bilaga 2).  En fördel med semistrukturerade 

intervjuguider är möjligheten att vidare utforska områden om forskaren upplever att 

intervjupersonens svar kan eller bör utvecklas. Det här görs med förutbestämda stödord som 

kan appliceras på flera av intervjufrågorna, så kallade sonderande frågor (Gillham, 

2008).  Semistrukturerade intervjuer bedömdes lämpliga då de har en given struktur men då 

det ändå finns utrymme för flexibilitet (Gillham, 2008). Detta ansågs önskvärt då vi ville ha 
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möjlighet att anpassa och utveckla frågor utefter intervjupersonernas svar, samtidigt som att 

det var viktigt att intervjuerna hade samma grund för att kunna se likheter i resultatet. 

Semistrukturerade intervjuer bygger även på öppna frågor (Gillham, 2008), vilket var 

önskvärt då intervjupersonerna gavs möjlighet att utgå från sig själva och svara fritt inom 

ramen för frågan. 

 

4.2. Genomförande 

4.2.1. Urval 

Studien riktade sig till människor som arbetar som hälsocoach. Urvalet grundade sig i den 

forskningslucka som finns gällande yrkesverksamma hälsocoacher. Då vi ser att det finns 

begränsad, om ens någon, forskning kring denna yrkesroll så blir denna studie ännu viktigare. 

 

Då vi kan se att samtliga människor som arbetar inom hälsområdet blir viktiga att studera i 

och med det nya hälsofokuset i samhället, var vi ändå tvugna att avgränsa oss till en yrkesroll. 

Valet av organisation grundade sig i uppsatsförfattarnas tidigare kännedom om att vald 

organisation hade personal som var anställda med befattningen hälsocoach. För att rekrytera 

deltagare till studien kontaktades sex verksamheter inom den valda organisationen, varav 

hälsocoacher verksamma inom tre verksamheter var intresserade av att delta. Totalt deltog sex 

individer. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) menar att sex personer är tillräckligt för att 

kunna visa gemensamma uppfattningar inom en homogen grupp. Samtliga intervjupersoner 

var kvinnor, då dessa var de första som var villiga att delta i studien. Då studien inte syftade 

till att se skillnader mellan kön, ansågs detta inte vara något problem. 

 

De sex verksamheterna valdes ut med ett bekvämlighetsurval, vilket är ett urval som grundar 

sig i lättillgängligheten av respondenterna (Hassmén & Hassmén, 2008). Då organisationen 

inte har någon verksamhet i Halmstad, valdes verksamheter i städer där det fanns möjlighet att 

genomföra intervjuer på plats om möjlighet gavs. 

 

Vid första kontakten valde tre hälsocoacher på tre olika verksamheter att delta. För att utöka 

deltagarantalet användes därefter ett snöbollsurval, en metod där redan befintliga kontakters 

kontaktnät utnyttjas (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013). Totalt deltog sex hälsocoacher 

som arbetade inom tre olika verksamheter. Av dessa arbetade tre hälsocoacher inom en 

verksamhet, två hälsocoacher inom en annan verksamhet och en hälsocoach inom en tredje 

verksamhet. 

 

4.2.2. Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades efter vad som ansågs vara relevanta teman för att 

svara mot studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman utgick ifrån frågeställningarna och 

kategoriserades som identifikation med yrkesrollen, faktorer viktiga för lärande av en 

yrkesroll, yttre förväntningar och påverkan på beteende. Under varje tema formulerades ett 

antal frågor som syftade till att besvara respektive frågeställning, och därmed även syftet. 

Målet var att alla frågor skulle ha olika inriktning och svara mot olika saker under varje tema 

(Gillham, 2008). Exempel på sådana frågor lyder: 
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Identifikation med yrkesrollen 

 Hur identifierar du dig med ditt yrke? 

 Finns det situationer utanför arbetet då du tänker på dig själv som hälsocoach? 

 

Faktorer viktiga för lärande av en yrkesroll 

 Vilka krav på personliga egenskaper ställer du på dig själv som hälsocoach? 

 Vilken roll har människor du möter i ditt arbete för din professionella utveckling? 

 

Yttre förväntningar 

 Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig som privatperson, i och med din 

yrkesroll? 

 När du träffar nya människor, till exempel på en fest, hur presenterar du då dig själv 

och vad du jobbar med? Vilka reaktioner brukar du få? 

 

Påverkan på beteende 

 Anser du att de förväntningar som finns påverkar hur du framställer dig för andra? 

 Upplever du att din yrkesroll har påverkat dina kost- och träningsvanor? 

 

4.2.3 Datainsamling 

Sex verksamheter kontaktades via telefon och e-mail, varav tre verksamheter valde att 

medverka i studien. Via dessa verksamheter kom vi i kontakt med totalt sex individer som 

hade möjlighet att medverka i studien varvid följebrev skickades ut (se bilaga 1). 

Intervjutillfälle bestämdes vid första kontakten med hälsocoacherna och samtliga intervjuer 

ägde rum under 4-5 maj 2015. Då studien var tidsbegränsad genomfördes enbart två intervjuer 

via personliga möten och resterande fyra intervjuer via telefon. 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt, där uppsatsförfattarna intervjuade två 

intervjupersoner var. Intervjuerna började med en presentation av studien och 

intervjupersonerna tackades för vilja och möjlighet att delta. Vidare informerades de om 

deltagandefrivillighet och möjlighet att avbryta, antalet frågor samt att allt material behandlas 

konfidentiellt. Hälsocoacherna tillfrågades även om tillstånd att spela in intervjun, för att 

underlätta arbetet med sammanställning och analys (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013). 

Samtliga intervjupersoner gav sitt godkännande och intervjuerna spelades in på en iPad eller 

en iPhone. Därefter följde intervjuerna, där mellan 20-30 minuter ägnades åt frågor. 

Intervjuerna strävade efter att följa strukturen i intervjuguiden, med vissa undantag. Intervjun 

avvek från den avsiktliga strukturen om intervjupersonerna redan besvarat frågan, eller om 

svaren var av sådan karaktär att en senare fråga passade bättre som uppföljning. Intervjuerna 

avslutades med att tacka för deltagande, upprepning av att uppgifterna behandlas 

konfidentiellt och de tillfrågades även om de ville ta del av transkriberingen innan analysen 

påbörjades. Detta gav intervjupersonerna möjlighet att kontrollera vad som faktiskt sagts 

under intervjun och chans att förtydliga (Gillham, 2008), men samtliga avböjde. 

Avslutningsvis erbjöds de att ta del av färdig uppsats och påmindes om att de kunde höra av 

sig vid eventuella frågor, med hänvisningar till kontaktuppgifter i följebrevet. 
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4.2.4. Bearbetning och analys av empirin 

Den hermeneutiska metodansatsen låg till grund för analys- och tolkningsprocessen av det 

empiriska materialet. För att undersöka hur yrkesrollen som hälsocoach bidrar till att forma 

den personliga identiteten, ansågs det vara ett naturligt val för att försöka tolka och förstå 

hälsocoachernas egna beskrivningar av detta. Den hermeneutiska processen kan liknas vid en 

spiral där det empririska materialet bearbetas stegvis vilket leder till djupare och djupare 

förståelse (Westlund, 2009). 

 

Insamlat material transkriberades genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och ordagrant 

skriva ner vad som sades. Att blir förtrogen med sitt material är av stor vikt för att kunna 

urskilja teman och innebörd i transkriberat material (Rennstam & Wästerfors, 2013). Samtliga 

transkriberingar lästes därför igenom ett flertal gånger av alla uppsatsförfattare. Detta var 

även ett sätt att kvalitetskontrollera transkriberingarna och minska risken att missa väsentligt 

material. För att uppfylla studiens syfte lades fokus på att finna likheter i utsagorna. I samtliga 

transkriberingar gjordes korta noteringar i marginalen om innehållet i stycket eller citatet, 

varefter liknande noteringar sorterades in i teman. Exempel på detta är noteringarna ”balans” 

och ”sund hälsosyn” som sorterades in under ett gemensamt tema; ”mer balanserad syn på 

hälsa”. 

 

När materialet sorterats in i teman var det möjligt att urskilja huruvida studiens ursprungliga 

teoretiska ramverk var lämpligt för att analysera materialet. Detta blev en möjlighet då studien 

tagit utgångspunkt i ett abduktivt arbetssätt, villket innebär studien utgår ifrån ett antal teorier 

med möjlighet att revidera och ändra dessa under arbestprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vi lät således materialet tala till oss och kunde urskilja perspektiv som tidigare inte tagits i 

beaktning. Därmed adderades learning by doing och hälsolitteracitet till det teoretiska 

ramverket och en motivationsmodell togs bort, då den inte ansågs lämplig att använda i 

relation till insamlad empiri. 

 

Varje forskningsfråga omformulerades till resultatavsnittets fyra huvudrubriker: identifikation 

med yrkesrollen, faktorer viktiga för lärande, personligt förhållningssätt till hälsa och yttre 

förväntningar och beteende. De teman som framträdde ur empirin ansågs svara till någon av 

studiens fyra forskningsfrågor och således resultatets fyra huvudrubriker. De teman som 

kunde utläsas ur empirin formulerades därefter till underrubriker i studiens resultavsnitt. 

 

Enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) är sex personer tillräckligt för att visa på 

gemensamma uppfattningar inom en homogen grupp, men hävdar att det oftast behövs fler än 

tio intervjuer för att få ett överförbart resultat. Med utgångspunkt i detta genomfördes först 

sex intervjuer med vetskap om att ytterligare intervjuer eventuellt behövdes. Genom att sedan 

varva intervjuer och analys var det möjligt att se huruvida det insamlade materialet var mättat 

eller om ytterligare intervjuer var nödvändigt (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013). Vid 

analysen av de sex genomförda intervjuerna framgick tydliga likheter i svaren, varvid det 

valdes att avstå från ytterligare intervjuer. Om upplevelsen är att materialet uppnått en viss 

mättnad är det inte sannolikt att fler intervjuer hade bidragit med något nytt, vilket stärks av 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013). 
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4.3. Etiska ställningstaganden 

Även då etikprövningslagen inte innefattar uppsatser på grundutbildningar finns anledning att 

diskutera studiens etiska aspekter, bland annat då studien kan ses som ett hot mot individens 

integritet (Ahrne & Svensson, 2013). Vetenskapsrådet (VR, 2002) har sammanställt de 

forskningsetiska principerna i fyra krav, vilka en forskare måste ta hänsyn till för att studien 

ska ses som etiskt korrekt. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

Informationskravet innefattar att deltagarna måste informeras om studiens syfte och 

deltagandevillkor, att deltagandet är frivilligt samt att de har möjlighet att avbryta när de vill. 

Vid intervjuer är det även en fördel om deltagarna får denna information innan studien 

genomförs. Att deltagandet är frivilligt och möjlighet till att avbryta innefattas även av 

samtyckeskravet (VR, 2002). Intervjupersonerna tog del av denna information i följebrevet 

som skickades ut vid första kontakt med verksamheterna (se Bilaga 1). De gavs därmed 

möjlighet att välja huruvida de hade intresse samt möjlighet att delta i studien och 

informerades enligt informationskravet. 

 

Konfidentialitetskravet syftar till att säkerhetsställa att insamlad empiri inte är tillgänglig för 

obehöriga samt att deltagarna inte ska kunna spåras; att uppgifterna behandlas konfidentiellt 

(VR, 2002). Endast uppsatsförfattarna har haft tillgång till insamlad data och vid analys 

valdes att döpa intervjupersonerna till ”IP”. Ett annat val som gjordes var att inte nämna 

organisationen vid namn, då studien inte grundar sig på ett samarbete utan då 

uppsatsförfattarna aktivt valt en organisation och kontaktat dess medarbetare. Då varken 

organisation eller personer nämns vid namn, anses konfidentialitetskravet vara uppfyllt. 

 

Nyttjandekravet syftar till att information om intervjupersonerna och det ursprungliga 

empiriska materialet endast får användas i forskningssyfte (VR, 2002). Kontaktuppgifter, 

inspelade intervjuer och transkriberingar av intervjuerna har endast varit tillgänliga för 

uppsatsförfattarna och genomgått en analysprocess innan de publicerats i föreliggande 

kandidatuppsats. Informationen används således endast i forskningssyfte. 

 

I följebrevet fick intervjupersonerna information om att studien tar hänsyn till samtliga etiska 

aspekter, kontaktinformation till alla uppsatsförfattare och tillfrågades om deltagande. I 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer erbjöds även intervjupersonerna att 

ta del av den färdiga uppsatsen. Uppsatsen anses därmed ha uppfyllt samtliga forskningsetiska 

krav. 

 

4.4. Metodkritik 

Under transkriberingarna upplevde vi att vissa frågor under telefonintervjuerna inte alltid 

uppfattades på det sätt som var tänkt, vilket kan ha påverkat validiteten negativt. Vid 

transkribering fanns ibland svårigheter att höra exakt vad som sades, vilket kan ha påverkat 

hur svaret uppfattades. Den mänskliga faktorn är dock ingenting som går att komma ifrån, 

oavsett val av metod (Gillham, 2008). Då det inte finns någon möjlighet att se emotioner och 

ansiktsuttryck vid telefonintervjuer, kan det påverka hur frågan uppfattas (Gillham, 2008). 

Vid ett personligt möte blir det således enklare att få en uppfattning om intervjupersonen har 

förstått frågan och om svaret eventuellt bör utvecklas. Trots risken med telefonintervjuer, 

ansågs det som en lämplig metod för att kunna genomföra alla intervjuer, då det fortfarande 
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sker en interaktion mellan intervjuperson och intervjuare (Gillham, 2008).  På grund av 

geografiska avstånd kunde inte alla intervjuer genomföras via ett personligt möte, även om 

det hade varit önskvärt. 

 

Ahrne och Svensson (2013) lyfter vikten av en pilotstudie för att säkerställa att upplägget på 

studien är väl fungerande och att tillvägagångssättet är lämpligt för att besvara 

forskningsfrågorna. Gillham (2008) menar att en pilotstudie kräver noggrann planering och 

eftertanke för att göra studien så bra som möjligt. På grund av att studien var 

tidsbegränsad fanns det inte utrymme för att genomföra en pilotstudie. Då vi var medvetna om 

vikten av en pilotstudie, valde vi att till viss del använda oss av intervjufrågor som använts i 

tidigare kandidatuppsatser som studerat identitetsskapande. Däremot är vi även medvetna om 

att det inte är en garanti för att validiteten i denna studie stärks, men det ansågs ändå mer 

pålitligt än att formulera samtliga frågor själva. Trots riskerna med att ha telefonintervjuer och 

avsaknad av en pilotstudie, fick vi ett mättat resultat som svarade på våra forskningsfrågor. 

Att samla in mer material hade troligtvis visat på ett mer överförbart resultat, men sex 

intervjuer ansågs tillräckligt då samtliga visade på likheter mellan intervjupersonernas 

utsagor. 

Ahrne och Svensson (2013) belyser att kvalitativ forskning inte går att generalisera på samma 

sätt som kvantitativ forskning, men att det sällan är den kvalitativa forskningens huvudsyfte. I 

en kvalitativ studie kan ett generaliseringsanspråk göras, där vi kan se huruvida resultaten går 

att applicera på andra personer eller miljöer som liknar det fenomen som studerats. Då enbart 

en verksamhet och en yrkesroll studerats, kan vi inte göra något generaliseringsanspråk, då 

resultatet inte är överförbart på alla yrkesverksamma inom hälsoområdet. Däremot skulle 

studiens resultat kunna appliceras på andra yrkesroller med liknande arbetsuppgifter och som 

arbetar inom liknade kontexter som intervjupersonerna. 

 

 

5. Resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av insamlad empiri, sorterad i teman baserade på 

studiens forskningsfrågor. Dessa teman är: identifikation med yrkesrollen, faktorer viktiga för 

lärande, personligt förhållningssätt till hälsa och yttre förväntningar och beteende. 

Intervjupersonerna kallas härmed för IP. 

 

5.1. Identifikation med yrkesrollen 

5.1.1. Att skilja på yrke och privatliv 

Samtliga IP beskrev att de identifierar sig med sitt yrke. Att vara hälsocoach ansågs inte 

enbart vara en yrkesroll, utan även en del av den personliga identiteten. IP beskrev hur man 

hade blivit ”ett med sitt yrke”, och det ibland kunde vara svårt att bortse från rollen som 

hälsocoach även i privata sammanhang. Det förklarades att en av anledningarna till detta var 

att hälsa, träning och kost ansågs som ett stort intresse, inte bara en del av arbetsuppgifterna. 

Detta bidrog till att det ibland ansågs svårt att skilja på hur man är i yrkesrollen och som 

privatperson. IP sa; Det går inte att komma ifrån det, jag coachar mina kompisar indirekt, 
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utan att tänka på det. Jag ställer coachande frågor till mig själv och det är klart, jag tänker ju 

på vad jag äter och hur jag tränar, för att bli bättre. Det framgick att merparten av IP ansåg 

sig själva vara hälsocoach, snarare än att de enbart arbetade som det. Det beskrevs även att 

upplevelsen av detta hade växt ju längre tid de varit yrkesverksamma. 

Det förklarades att man ofta möter människor under sin fritid som vill ha hjälp och råd 

gällande kost och träning, att det var svårt att inte gå in i rollen som hälsocoach utanför 

arbetet. Flera av IP berättade att detta inte upplevdes som ett problem och att de inte kände ett 

behov av att skilja på vilka de är i yrkesrollen och som privatperson. Det beskrevs att det 

personliga intresset för hälsa var en så stor del av dem själva och hur de var. IP förklarade att 

man inte arbetade hemifrån utan att arbetet och privatlivet ibland gick hand i hand på så sätt 

att man agerade likadant på fritiden som på arbetet. IP sa; 

Jag jobbar ju med mitt stora intresse, så de går verkligen ihop. Och de får de gärna göra 

också. Det känns ändå väldigt naturligt måste jag säga. […] Men jag får väldigt mycket 

frågor av folk runt omkring i vänskapskretsen som vill ha hjälp och sånt, så det finns där hela 

tiden på något sätt. 

 

5.1.2. Viktiga egenskaper som hälsocoach 

Även om flera beskrev att många viktiga egenskaper som yrket kräver hade funnits där från 

börjat, var de flesta IP överens om de hade utvecklats under tiden de arbetat. De menade att de 

lärt sig vad som krävdes och på så vis utvecklat önskvärda egenskaper. Att vara lyhörd, öppen 

och flexibel ansågs vara de viktigaste egenskaperna i arbetet som hälsocoach. Flera IP 

menade att dessa egenskaper förstärkts eller utvecklats i och med att yrket krävt det, och att de 

träffar många olika människor i det dagliga arbetet. IP beskrev hur arbetet även bidragit till en 

personlig utveckling; 

 

Det har definitivt kommit mer och mer. Sen tycker jag att många av de egenskaperna fanns 

där från början, men jag har självklart lärt mig under tiden vad som krävs. Jag är en mycket 

bättre hälsocoach idag än när jag började, då var jag väldigt osäker och ny i rolle.  Det har 

verkligen varit en stor personlig utveckling i det. 

 

Det beskrevs även hur särskilda egenskaper har utvecklats i coachingsamtal med kunder. 

Dessa förmågor beskrevs av samtliga IP som viktiga egenskaper i yrkesrollen som 

hälsocoach. Det förklaras att man på arbetet möter många olika människor, med olika 

livshistorier, att man måste vara öppen och lyhörd inför alla slags människor. IP förklarade; 

 

Jag möter så himla många människor som har så många olika synsätt. Och man behöver 

anpassa det efter de här personerna och då går det inte ha sitt eget synsätt, jag måste vara 

mer öppen och det jag säger till dem. 
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5.2. Faktorer viktiga för lärande 

5.2.1. Repetera och praktisera 

Under intervjuerna framkom det hur viktigt det var att utföra arbetsuppgifterna i praktiken för 

att utvecklas i sin yrkesroll och hur repetition av arbetsuppgifter bidrar till ett lärande av 

yrkesrollen som hälsocoach. Samtliga IP betonade att det var viktigare för att växa i 

yrkesrollen, än vad deras tidigare utbildning hade varit. Flera IP lyfte att praktik väger mer än 

teorier och framhävde att praktisk utövande bidragit till fördjupade kunskaper, eftersom 

utbildningen var så bred. Genom att praktisera arbetsuppgifter blir kunskap inte bara teorier 

utan även verklighet. Det framkom att ju mer de arbetar med yrket, desto mer lär de sig sin 

yrkesroll. För att citera IP; 

 

Mest har det varit learning by doing, alltså göra sakerna. Visst har jag haft saker med mig 

från min utbildning […]men det är så himla mycket runt omkring. Mest är det faktiskt genom 

att praktisera arbetsuppgifterna som man lär sig. 

 

Flera IP lyfte att de ständigt växer i sin yrkesroll där att praktisera och repetera anses vara 

viktiga delar för lärprocessen; Repetition. Repetera och insikten om att man hela tiden kan 

lära sig något nytt. Jag kan aldrig ta för givet att när jag läser något en gång, så kan jag 

allting. När jag läser det nästa dag ser jag det med andra ögon.  

 

5.2.2. Kundernas roll för utveckling 

Även i mötet med kunderna sker en stor del av utvecklingen inom yrkesrollen. Yrket innebär 

ett omfattande möte med olika människor, alla med olika förutsättningar och synsätt. IP 

beskrev att dessa erfarenheter bidragit med en ökad förståelse och mer insikt om det 

individuella i en förändringsprocess; Jag har verkligen fått en bredare förståelse för att man 

inte kan ha ett synsätt. Det förändras hela tiden och alla är vi olika. 

 

De ansåg att kunderna bidrog med ökad förståelse men även mer kunskap. IP förklarade på 

vilket sätt mötet med kunderna bidrar till en utveckling i yrkesrollen; Alla har olika önskemål, 

olika problematik. Jag lär mig otroligt mycket av dem och de hjälper ju på så sätt till att 

utbilda mig så jag blir bättre i mötet med nya kunder. Flera IP belyste även att samtalen med 

kunder gjort dem till bättre samtalscoacher, att det har utvecklat deras bemötande med nya 

kunder och att de med tiden lärt sig hur de kan bli en bättre coach. IP sa; 

 

Men den största delen av min utveckling har ju egentligen skett med de kunder jag möter. 

Alltså att jag har själv har blivit bättre och man ser ju själv vad man gör bra 

och mindre bra och så där. 

 

5.2.3. Att utnyttja och ge feedback på varandras kompetenser 

Samtliga IP beskrev kollegornas betydande roll för att utvecklas i yrkesrollen som hälsocoach. 

Kunskapsbredden ansågs bli större när ett team har olika kompetenser och färdigheter, en 

resurs som ständigt utnyttjas. Utbytet med kollegorna anses vara en av de viktigaste delarna 

för att främja utvecklingen. IP sa; Vi är ett väldigt tight team och de lär mig så mycket. Vi 
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hjälper verkligen varandra och växer och gör framsteg ihop. Jag hade aldrig klarat mig utan 

dem. 

 

Flera IP lyfte att kollegor kompletterar de kunskapsluckor de själva har och att interaktionen 

med kollegor var en viktig del för att bredda sina kunskaper och få nya synvinklar. När IP inte 

har tillräckligt med kompetens eller behöver nya synvinklar på ett fenomen kan hen alltid 

vända sig till sina kollegor. Flera IP valde även att belysa betydelsen av bekräftelse och 

feedback från kollegor och chefer. 

 

5.2.4. Viljan att utvecklas inom ett föränderligt område 

Alla IP har ett stort personligt intresse för hälsa, vilket även avspeglar sig i deras yrke. De 

beskrev hur det finns en strävan att hela tiden bli bättre och att veta mer, och det finns en stor 

drivkraft att utvecklas och att öka sina kunskaper. Denna utveckling sker dagligen i arbetet 

vilket blir nödvändigt i och med att hälsa är ett så föränderligt område. Men flera av IP 

berättade att de även försöker uppdatera sina kunskaper på fritiden och även på så sätt bli en 

bättre hälsocoach, där en IP bland annat berättar hon går på föreläsningar utanför jobbet. Det 

finns en gemensam vilja att vara kunnig inom området och att inte sluta utvecklas. Detta 

kunskapssökande har för många blivit starkare under tiden som hälsocoach. För att citera IP; 

 

Att jag försöker uppdatera mig själv hela tiden, inom hälsoområdet. Jag vill vara steget före. 

Ibland behöver jag inte alltid ha informationen för jag kan be dem ta reda på saker, men jag 

känner att det triggar mig för att vilja veta mer. Vara kunnig, ge ett kunnigt intryck. Detta har 

utvecklats under jobbet. 

 

5.3. Personligt förhållningssätt till hälsa 

5.3.1. Mer balanserad syn på hälsa 

I intervjuerna framkom det att de flesta IP upplevde att yrkesrollen har bidragit till ett mer 

balanserat förhållningssätt till hälsa och välmående. Det beskrevs att det tidigare varit mer 

fokus på utseende genom kost och träning men att de nu hade fått en mer sund syn på sig 

själva och ett mer sunt förhållningssätt till hälsa, som innefattade fler delar än kost och 

träning. IP menade att den personliga inställningen till hälsa är någonting som förändrats 

under tiden som yrkesverksam hälsocoach; Jag har fått ett mer balanserat synsätt på träning 

och kost och att det inte behöver vara så extremt […]det handlar i slutändan om att ha en 

balans på alla plan. Samtliga lyfte att det är viktigt med en balans i livet och att detta synsätt 

är någonting som utvecklats ytterligare under deras tid som hälsocoach. Det beskrevs att det 

inte bara handlade om uppfattningen kring hälsa generellt, utan även att yrkesrollen har 

bidragit till en förändrad syn på sitt eget välmående. IP beskrev; Min yrkesroll har förändrat 

min syn på min själv åt ett mer balanserat håll. 

 

Som tidigare beskrivits så har yrkesrollen bidragit till att hälsocoacherna fått en mer 

balanserad syn på hälsa. IP förklarar; Jag har nog växt in i rollen som hälsocoach. Jag hjälper 

ju människor till att må bättre både psykiskt och fysiskt. Då tror jag det är viktigt att vara 

balanserad själv. Arbetet med att coacha andra människor till att må bättre har även bidrar till 

en strävan till att vara hälsosam och må bra själv. Det beskrevs att det kanske hade varit 

annorlunda om arbetsuppgifterna enbart fokuserade på träning; 



22. 

 

 

Om man jobbar med träning, bara träning, med människor som bara vill komma i toppform 

och så där då tror jag att man kanske ställer ännu högre krav på sig själv och hur man ser ut 

och sådär. Man ska liksom vara perfekt. Men jag tycker att jag som en hälsocoach framförallt 

kanske får en mer sund syn på mig själv och sundare tänk. 

 

5.3.2. Inre lärprocesser 

IP belyste att genom att hjälpa andra människor med relation till kost och träning, skapas en 

medvetenhet kring de egna vanorna. Yrkesrollen som hälsocoach skapar reflektioner kring det 

personliga förhållningssättet till hälsa. Bland annat beskrevs det att samtal och coaching med 

kunderna får IP att själva reflektera kring sitt eget beteende angående kost och träning. 

Genom att coacha någon annan till en mer sund livsstil väcks en inre process, och att samtal 

med kunder bidrar till att de utvecklas, inte bara på ett professionellt plan, utan även på 

personligt plan. För att citera IP; När jag coachar dem så tänker jag oftast, hur är det i min 

situation, hur har jag det? Det blir så indirekt, även om jag inte säger det till dem, så sätts ju 

mina tankeprocesser också igång.  

 

Genom att i yrkesrollen reflektera över sin egen situation förklarade IP att det personliga 

förhållningssättet till hälsa har förändrats; Jag reflekterar ju mycket mer själv också i mitt tänk 

[…]sen så märker jag ju det på mitt eget beteende. När jag äter saker reflekterar jag mer. Att 

coacha andra i sitt arbete har bidragit till att IP har fått en coachande roll även mot sig själv. 

IP förklarade hur hon ibland ställer coachande frågor till sig själv, och genom det reflekterar 

kring hur hon själv äter och tränar. Det förklarades att detta har kommit under tiden som 

yrkesverksam coach och att det sker ibland medvetet, för att bli en bättre hälsocoach, men 

också ibland omedvetet. 

 

5.4. Yttre förväntningar och beteende 

5.4.1. Leva som man lär 

Att leva som man lär ansågs dock vara en viktig aspekt att leva upp till, för att skapa ett 

förtroende gentemot sina kunder. Att tala om för någon hur de ska leva ett hälsosamt liv, men 

att inte agera på det sättet själv, upplevdes otänkbart. En av hälsocoacherna påpekade att det 

fanns en medvetenhet kring att man själv inte kan vara överviktig när man ger råd om hur 

någon annan ska gå ner i vikt. IP sa; 

 

Är jag på gymmet och har en hälsocoachtröja på mig så skulle jag för guds skull inte ta det 

lugnt, det skulle inte hända. Då vill jag visa vad jag går för, jag kan ju inte vara hälsocoach 

som inte tränar. 

 

Att tala om för någon annan hur de ska främja sin hälsa och hjälpa dem att förändra sitt 

förhållningssätt till kost och träning, utan att själv följa de rekommendationer som ges, ansågs 

inte vara förtroendeingivande. Den coachande rollen kan även träda in i vardagliga 

sammanhang. Tre IP framhöll att det kan vara svårt att plocka bort rollen som coach, då man 

coachar både sig själv och andra, utan eftertanke. 
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Bilden av den ”perfekta hälsocoachen” gör att en inre press på att leva upp till dessa 

förväntningar kan skapas, något som hälsocoacherna upplever har försvunnit i takt med att 

man blivit mer bekväm i sin roll som hälsocoach. Fler av IP belyste det faktum att de blev 

mer påverkade av yttre förväntningar i början av sin karriär som hälsocoach, men att de fått en 

ökad acceptans mot sig själv i takt med att man fått mer kunskap inom området. IP sa; 

Min yrkesroll har förändrat min syn på mig själv åt ett mer balanserat håll. Och framförallt 

ett mer accepterande håll. Man behöver inte rikta in så mycket på smådetaljer, utan det är 

helheten som räknas. Där har jag verkligen kommit en lång bit på vägen. 

Man får mer perspektiv på saker och ting. 

 

Samtliga IP lyfte att den hälsosamma livsstilen är ett aktivt val och något som faller sig 

naturligt. Ett intresse för hälsa är något som alltid funnits, eller som vuxit fram hos alla IP. En 

aktiv vardag och hälsosam kost är inget som behöver övervägas utan som sker på automatik. 

Det välmående som uppstår av att aktivt ta hand om sig själv, är den största anledningen till 

att den egna hälsan är något som prioriteras, inte för att uppfylla de förväntningar som finns 

på rollen. 

 

5.4.2. Att förhålla sig till yttre förväntningar 

Under samtliga intervjuer framkom det att alla IP upplevde att det fanns yttre förväntningar på 

att man som hälsocoach lever ett liv där man aldrig äter onyttig mat eller hoppar över ett 

träningspass. Den normativa bild som finns på yrkesrollen kan reduceras, genom att 

hälsocoacherna visar en mer human bild av sig själv. IP sa; Man vill motbevisa de där 

förväntningarna om att man är supermänniska som aldrig gör fel. Jag gör fel, både medvetet 

och omedvetet. Men jag försöker självklart att visa mina bra sidor och lyfta fram dom. Men 

det gör väl alla? 

 

Hälsocoacherna berättade att de upplever förväntningar utifrån, främst från kunder. Att kosten 

sköts felfritt, att motivationssvackor inte uppstår och att man i sin yrkesroll är perfekt i alla 

avseenden vad det gäller kost och träning är vanliga förväntningar. IP lyfte att det både finns 

förväntningar och förutfattade meningar gällande hur man ser ut och agerar. Det finns även 

förväntningar på att leva som man lär. För att citera IP; Ja, alltså förväntningen är väl att man 

lever som man lär. Den förväntningen finns ju och den tycker jag det är viktigt att leva upp 

till också. 

 

IP lyfte att kunder kan ha förväntningar på att det är hälsocoachens ansvar att kunden ska 

lyckas med de mål som sätts upp. För att citera IP; Jag brukar säga det vid vårt första samtal 

att nu sitter du här, det är du som valt att börja och det är ditt ansvar för att du ska lyckas. 

Inte mitt. Förväntningar finns således inte enbart på beteende och utseende, utan även på att 

hälsocoachen är den person som ska lyckas med beteendeförändringen åt kunden. Med hjälp 

av rådgivning och stöd, ska kunden lyckas uppnå sina mål, men det är kunden själv som 

behöver göra jobbet. 

 

De förväntningar som finns är positiva i den mening att man vill leva som man lär. Däremot 

lyfte en IP att hon till viss del påverkas negativt av yttre förväntningar och lyfte dess 

konsekvenser. För att citera IP; 
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Att man pressar sig själv, man är trött och borde vila men så tänker man.. Nej jag borde gå 

och träna för jag är en person som tränar fyra fem gånger i veckan. Då håller man sig till det 

fast man egentligen borde vila. Man borde bli duktigare på att lyssna på kroppen, bli mer 

mindful, bara go with the flow och inte vara såhär pushig på sig själv. Det är det negativa 

kanske, att man driver lite mer hela tiden. 

 

5.4.3. Att bryta förväntningar 

Trots att det känns viktigt att leva som man lär och agera på ett förtroendeingivande sätt, finns 

det tillfällen där IP gör medvetna och aktiva val att inte alltid äta hälsosamt. Resultatet visade 

att hälsocoacherna försöker leva hälsosamt i största möjliga mån, men att de inte döljer att de 

äter skräpmat ibland, eller att kunderna faktiskt kan stöta på sin hälsocoach i godishyllan. 

Flera av IP berättade att deras kunder kunde bli chockade när de berättade att de åt onyttigt 

ibland, men att kunderna upplevde att det var positivt när de delade med sig. IP sa; Jag tror 

att många medlemmar upplever att det är väldigt skönt när man delar med sig lite. Att en 

sund livsstil innebär att man faktiskt kan äta godis ibland och att det inte behöver betyda att 

man är extrem på något sätt. Utan att det kan ingå i en hälsocoachs liv också. Resultatet 

visade att många kunder uppskattar när hälsocoacherna visar en mer privat och personlig sida 

av sig själva. 

 

Det framgick att äta onyttigt eller att välja en vilodag framför träning, är aktiva val som 

hälsocoacherna gör. De yttre förväntningar som finns på yrkesrollen, kan bidra till beteenden 

som visar kunderna att förväntningarna inte stämmer. För att citera IP; Ibland vill jag bevisa 

att jag också kan äta en stor fet påse godis. Att välja att vara ohälsosam, blir således ett aktivt 

val för hälsocoacherna. Att vara hälsosam 365 dagar om året är inget som eftersträvas, då IP 

lyfte att balansen är den viktigaste aspekten i en hälsosam livsstil. 

 

 

6. Analys 

Nedan presenteras analys av resultatet, där resultat förklaras och tolkas utifrån studiens 

teoretiska ramverk. Analysen är uppdelad i samma teman som beskrivs i resultatet. 

6.1. Analys av tema 1: Identifikation med yrkesrollen 

I och med att hälsocoacherna upplevde att det ibland var svårt att skilja på vem de var i sin 

yrkesroll och som privatperson, ser vi en koppling till Cooleys teori om Spegeljaget (Trost & 

Levin, 2010). Människor i den nära omgivningen bidrar till att bilden av sig själv som 

hälsocoach blir starkare, eftersom deras yrkesroll tenderar att vara en stor del av hur andra 

människor ser på dem. Detta får i sin tur konsekvenser för hur de ser på sig själva och hur de 

handlar, eftersom de upplever att familj och vänner ibland bemöter dem som om de vore i sin 

yrkesroll även i privata sammanhang. Att hälsocoacherna beskriver att de identifierar sig med 

yrkesrollen kan även förklaras med att de, genom självkategorisering med yrkesgruppen, ser 

sig själva som hälsocoacher (Stets & Burke, 2000). Vilket vidare kan förklara varför de har 

format och förändrat under sin tid som yrkesverksamma. 
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Utifrån social identitetsteori kan den personliga identiteten påverkas olika mycket av de 

sociala grupper som individen är en del av (Tajfel & Turner, 1985). Hälsocoacherna tar till sig 

vissa av de egenskaper som utvecklats inom yrkesrollen och använder dessa kunskaper även i 

sitt privatliv. En tolkning är att gränsen mellan vem man är på arbetet och i sitt privatliv 

suddas ut allt mer och att avstånden blir allt mindre. En förklaring till varför detta sker är att 

hälsa berör en stor del av såväl yrke som privatliv. Vilket kan vara en förklaring till varför det 

anses svårt att skilja på vem man är i sitt yrke och i sitt privatliv; yrkesrollen är en del av 

identiteten. 

Säljö (2010) beskriver att det är genom sociala interaktioner som människan utvecklar 

kunskap om de processer hen är delaktig i. Den kunskap som erhålls tas med till nya 

situationer och interaktionsprocesser. Hälsocoachernas beskrivning av hur yrkesrollen har 

påverkat utvecklingen av vissa egenskaper kan således tolkas som att interaktioner med 

kunder skapar kunskap om vad olika situationer kräver. Denna kunskap bidrar till att utveckla 

vissa egenskaper som sedan kan appliceras i nya situationer. Utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv ses människan som aktivt tolkande genom att ständigt definiera 

situationer och handlar därefter, medvetet eller omedvetet (Trost & Levin, 2010). Kunskapen 

som utvecklats i interaktioner med kunder tillåter därmed hälsocoacherna att anpassa dessa 

egenskaper beroende av hur de definierar situationen. I samtalet kan kundernas uttryck och 

emotioner ses som symboler, som gör att hälsocoacherna tolkar vilka egenskaper som krävs i 

yrket (Trost & Levin, 2010). 

 

6.2.  Analys av tema 2: Faktorer viktiga för lärande 

Att repetera och praktisera sin kunskap var en betydande faktor för att utvecklas och bli mer 

kunnig i sin yrkesroll. Praktiskt utövande har bidragit till fördjupade kunskaper, vilket kan 

kopplas till den pedagogiska teorin learning by doing. Egidius (2009) beskriver hur learning 

by doing syftar till att kunskap fås genom aktivt deltagande där lärandet sker genom praktisk 

handling. Flera hälsocoacher lyfter att de ständigt växer i sin yrkesroll, där det praktiska 

utövandet är en stor del av lärprocessen. Detta kan förklaras med Egidius (2009) beskrivning 

av att teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop, vilket är grundtanken i teorin om 

learning by doing. Genom att hälsocoacherna blir mer medvetna om sig själva och sitt 

agerande när de får tillämpa sin kunskap i praktiken, kan det ses som en reflekterande 

handling vilken bidrar till att de utvecklas i sin yrkesroll genom ökad kunskap och förståelse. 

 

Att hälsocoacherna anser att en stor del i utvecklingen av yrkesrollen sker i social interaktion 

med kunder, kan också förklaras med learning by doing. Ju fler möten hälsocoacherna har, 

desto mer erfarenhet och kunskap får dem. Eftersom flera hälsocoacher belyser att samtalen 

med kunderna har gjort dem till bättre samtalscoacher, tolkas detta som att de får mer 

erfarenhet och kunskap ju mer de praktiserar och utför en viss arbetsuppgift (Egidius, 2009). 

Mötet med kunderna blir således en viktig faktor för att utveckla sina professionella 

kompetenser. Detta blir tydligt då hälsocoacherna beskriver att erfarenheterna de fått genom 

olika möten med kunder har bidragit till en en ökad förståelse och kunskap om den 

individuella förändringsprocessen kunderna står inför. 

 

Eftersom samtliga hälsocoacher beskrev sina kollegor som en betydande faktor för att 

utvecklas i sin yrkesroll kan det kopplas till Egidius (2009) beskrivning att vägledning av 

någon som är mer kompetent inom området är en viktig aspekt för att utvecklas. Genom att ge 

feedback och ta del av varandras kompetenser, utbyter hälsocoacherna dagligen kunskap med 

varandra, vilket bidrar till att kollegor kan ses som en viktig faktor för att utvecklas i 
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yrkesrollen som hälsocoach. De lyfter att de alltid kan ta hjälp av varandra om de själva inte 

besitter tillräcklig kompetens inom ett område, eller behöver nya infallsvinklar för att hjälpa 

en kund. Att både kunder och kollegor ses som de viktigaste faktorerna för att utvecklas i sin 

yrkesroll kan vidare förklaras utifrån det sociokulturella perspektivet, där sociala interaktioner 

ses som det viktigaste redskapet för lärande (Säljö, 2014). De sociala interaktionerna med 

både kunder och kollegor utgör således de viktigaste redskapen i den lärdeprocess som både 

den personliga och professionella utvecklingen innebär. Där språket och samtalet ses som 

artefakter som har störst betydelse för lärande (Säljö, 2010), vilket förklarar varför 

hälsocoacherna ser de sociala interaktionerna som en källa till  utveckling. 

 

Inom symbolisk interaktionism ses människan som föränderlig och aktivt tolkande, där 

definitionen av en situation påverkar dennes attityd och handlande (Angelöw & Jonsson, 

2000). Hälsocoacherna beskriver en stark vilja att utvecklas inom hälsoområdet. Det finns en 

strävan efter mer kunskap, där man vill möta andras förväntningar. Resultatet visade att det 

finns förväntningar på kompetens, vilket är något man vill leva upp till. Strävan efter kunskap 

kan således ses som en betydande faktor för att utvecklas i sin yrkesroll. Den strävan grundar 

sig i sociala interaktioner med kunderna där hälsocoacherna definierar och tolkar att 

situationen kräver kunskap och kompetens inom hälsoområdet. Varför hälsocoacherna vill 

hålla sig uppdaterade inom hälsoområdet kan förklaras genom att människor helst inte bryter 

mot de normer och förväntning som finns riktade mot individen (Trost & Levin, 2010). Vi 

tolkar det som att det finns en vilja hos hälsocoacherna att motsvara dessa förväntningar, 

vilket leder till en strävan att hålla sig uppdaterad inom hälsoområdet. 

 

De viktigaste faktorerna för att utvecklas i yrkesrollen som hälsocoach är sociala interaktioner 

med kunder och kollegor, att repetera och praktisera arbetsuppgifter samt en inre drivkraft att 

utvecklas. Som nämnts tidigare bidrar dessa faktorer till mer kunskap inom hälsoområdet, 

varvid vi ser en koppling till hälsolitteracitet då hälsocoacherna även menade att ökad 

kunskap har bidragit till en mer sund och balanserad relation till kost och träning. Vi tolkar 

detta som att ökad kunskap genom ovan nämnda utvecklingsfaktorer, bidrar till högre grad av 

hälsolitteracitet. Nutbeam (2006) beskriver sambandet mellan hälsolitteracitet och hälsa, då 

individer med högre grad av hälsolitteracitet har bättre förmåga att selektivt bedöma relevant 

hälsoinformation och förvärva den, vilket i sin tur kan ha positiva hälsoeffekter. 

Utvecklingsfaktorerna som hälsocoacherna beskrev skulle därmed kunna ha en indirekt 

påverkan på deras individuella hälsa, genom ökad grad av hälsolitteracitet. 

 

6.3. Analys av tema 3: Personligt förhållningssätt till hälsa 

I det sociokulturella perspektivet beskrivs lärande och kunskap som en ständig process och 

genom denna process förändras synen på både omvärlden och oss själva (Säljö, 2010). 

Hälsocoacherna beskriver att de tidigare haft ett större fokus på utseende, men att de med 

hjälp av yrkesrollen har fått en mer sund inställning till hälsa. Att coacha och informera andra 

individer om hälsa, väcker en inre process, där interaktionen med kunderna bidrar till kunskap 

och utveckling. Att samtliga hälsocoacher upplever att yrkesrollen har bidragit till ett mer 

balanserat förhållningssätt till hälsa, vilket innefattar inställningen till både kroppsideal, kost 

och träning, kan ses som en effekt av detta. Säljö (2014) belyser interaktionen som det 

viktigaste redskapet för att förmedla och tolka kunskap. Detta blir tydligt då hälsocoachernas 

kunskap och personliga förhållningssätt till hälsa har förändrats, med hjälp av interaktion med 

kunderna. Detta kan även kopplas till learning by doing, där teori, praktik, reflektion och 
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handling hänger ihop (Egidius, 2009). Genom att reflektera över det egna förhållningssättet 

och handla utifrån den kunskap man fått i teori och praktik, leder således till en bättre hälsa. 

Som tidigare nämnts har yrkesrollen även bidragit till en högre grad av hälsolitteracitet, vilket 

i sin tur bidragit till en mer sund relation till hälsa. Desto mer erfarenhet och kunskap 

hälsocoacherna får av sin yrkesroll, desto mer påverkas det egna förhållningssättet till hälsa. 

Genom den kunskap de förvärvat kan de således göra en selektiv bedömning av vilken 

hälsoinformation som kan generera en bättre hälsa. Nutbeam (2006) menar att interaktion, 

delaktighet och kritisk analys blir viktiga beståndsdelar av individens grad av hälsolitteracitet. 

Samtliga menar att de, via interaktion med både kollegor och kunder, har utvecklats i sin 

yrkesroll. Förhållningssättet till hälsa är något som har förändrats under tiden som 

yrkesverksam hälsocoach. Genom att förmedla kunskap om hälsa till sina kunder, skapar 

hälsocoacherna en större medvetenhet kring det egna beteendet och sina egna vanor. Detta har 

i sin tur haft en påverkan på hur hälsocoacherna tolkar, tillämpar och förstår hälsoinformation 

och har bidragit till en högre grad av hälsolitteracitet. Enligt Nutbeam (2006) skulle detta 

kunna innebära positiva effekter på hälsocoachernas individuella hälsa, särskilt då 

hälsocoacherna beskriver en mer balanserad och hälsosam relation till kost och träning. 

 

 

6.4. Analys av tema 4: Yttre förväntningar och beteende 

Då hälsocoacherna har ett personligt intresse av hälsa, faller sig den hälsosamma livsstilen 

naturligt. De flesta menar även att de inte upplever några negativa konsekvenser av de yttre 

förväntningarna som finns på yrkesrollen. Trost och Levin (2010) menar att genom att 

anamma en roll agerar vi, medvetet eller omedvetet, utefter de förväntningar som finns 

kopplade till rollen. En intressant aspekt som framgick i resultatet, var att hälsocoacherna 

beskrev att de inte vill, eller kan, vara överviktig i rollen som hälsocoach, då det inte anses 

förtroendeingivande. Dock beskriver hälsocoacherna att de inte längre påverkas negativt av 

normer och yttre förväntningar och att de fått ett mer balanserat förhållningssätt till hälsa. Via 

den kunskap och högre grad av hälsolitteracitet de fått i sitt arbete, kan de således tolka och 

förvärva hälsoinformation i en positiv riktning. De påverkas därmed inte negativt av de yttre 

förväntningar som finns, men det sker en omedveten handling där de vill leva upp till de 

förväntningar som finns på yrkesrollen. 

 

Att anamma och känna tillhörighet till en roll påverkar det individuella beteendet, såväl 

medvetet som omedvetet, då människor blir medvetna om de förväntningar som finns 

kopplade till rollen och agerar därefter (Trost & Levin, 2010). Att identifiera sig med rollen 

kommer således att påverka hälsocoachernas beteende i den riktningen att de lever hälsosamt, 

då de tar del förväntningar kopplade till yrkesrollen, även om det är en omedveten 

handling.  Här ser vi även en koppling till socialisation och omedvetet lärande; att människan 

ständigt tar del av kunskap och förväntningar för att fungera i enlighet med samhälle (Säljö, 

2014). Även då hälsocoacherna belyser att en hälsosam livsstil är ett naturligt val, finns en 

koppling till att leva upp till de förväntningar som finns. Detta blir tydligt då flertalet 

framhäver att det inte anses förtroendegivande att vara överviktigt i och med den yrkesroll de 

har och då de flesta hälsocoacher belyser vikten av att leva som man lär. 

 

Genom de generaliserade andra får människan vissa förväntningar riktade mot sig, vilka i sin 

tur blir en del av hur individen ser på sig själv (Trost & Levin, 2010). De generaliserade andra 
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kan i denna uppsats förklaras som hälsocoachernas kunder. Som nämnt tidigare upplever flera 

av hälsocoacherna att yrkesrollen bidrar till större medvetenhet om den egna hälsan, bland 

annat då de inte anser sig kunna arbeta med yrket och själv leva ett ohälsosamt liv. 

Kopplingen till spegeljaget blir här tydlig; att människor ser på sig själva utifrån hur andra ser 

på oss, vilket därmed leder till vissa begränsningar i hur vi beter oss. De generaliserade andra 

bli en del av oss och de normer som vi inte vill bryta (Trost & Levin, 2010). Vi kan se att 

hälsocoachernas självbild påverkas av hur andra ser på dem. Tajfel och Turner (1985) 

beskriver även hur sociala roller påverkar individens självbild. Hälsa, som ingår i både 

yrkesroll och privatliv, kommer därmed blir mer integrerad i dem. Vilket i sin tur kan bidra 

till att hälsocoacherna inte längre är lika medvetna om att de påverkas av förväntningarna, då 

det blivit en del av deras personliga identitet. Detta kan vidare förklaras med att 

hälsocoacherna genom självkategorisering upplever att de identifierar sig med yrkesgruppen 

(Stets & Burke, 2000). 

 

I och med att samtliga lyfter att de ofta möts av reaktioner från omgivningen om de går emot 

den normativa bilden av en hälsosam människa, så ser vi en koppling till rollkonflikter. De 

Swaan (2003) menar att det alltid finns förväntningar grupper och yrkesroller, samt specifika 

beteenden förknippade till dessa. Vilket därmed gäller från både hälsocoacher och kunder. Ett 

rimligt antagande anses däremot vara att den ökade informationen om hälsa inte 

nödvändigtvis innebär att samtliga kan hantera, förstå och applicera denna kunskap i det 

vardagliga livet (Nutbeam, 2006). Att hälsocoacherna upplever en reaktion från omgivning 

när de bryter mot den normativa bilden som omgivningen har, kan därmed förklaras med att 

det uppstår en rollkonflikt (De Swaan, 2003). 

 

Om omgivningen, i detta fall kunderna, inte har en lika hög grad av hälsolitteracitet som 

hälsocoacherna kommer detta i sin tur leda till olika föreställningar om vad ett hälsosamt liv 

innebär. Denna skillnad anses rimlig då hälsocoacherna har en utbildning inom och ett 

genuint intresse för hälsa. Den rollkonflikt som uppstår grundar sig därmed i skillnaderna 

mellan förväntningarna som hälsocoacherna själva har och kunderna har på yrkesrollen, och 

på hur en hälsosam person ”ska” agera. Som nämnts tidigare belyser samtliga hälsocoacher att 

yrkesrollen bidragit till en mer balanserad syn på hälsa. Här ser vi en koppling till 

hälsolitteracitet (Nutbeam, 2006) och det faktum att tidigare erfarenheter och kunskap 

påverkar hur situationer hanteras (Säljö, 2010). De förväntningar som hälsocoacherna har på 

sin yrkesroll blir därmed inte densamma som de från kunderna och rollkonflikten uppstår när 

hälsocoacherna inte beter sig på det sätt som de förväntas göra. Yttre förväntningar påverkar 

därmed hälsocoachernas beteende på så sätt att de ibland vill bryta de normer de upplever 

finns, eftersom detta inte överensstämmer med sina egna föreställningar. Om det inte hade 

funnits olika föreställningar hade dessa beteenden troligtvis inte uppmärksammas eftersom 

normer är en naturlig del av oss och oftast inte synliggörs förrän en individ bryter mot dem 

(De Swaan, 2003). 
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7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultat och analys i relation till studiens syfte och bakgrund 

samt vald metod. Detta leder fram till de slutsatser som studien genererat. Avslutningsvis 

presenteras förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärandet av yrkesrollen som hälsocoach bidrar till att 

forma den personliga identiteten. Syftet var även att undersöka hur denna lärprocess skulle 

kunna påverka hälsocoachernas individuella hälsa, genom beskrivningar av deras personliga 

förhållningssätt till hälsa. Studien har visat att hälsocoacherna har formats och utvecklats både 

professionellt som privat, i och med sin yrkesroll. Identifikation med sin yrkesroll kan ha en 

betydande roll för individers hälsa och välmående, då tidigare forskning har visat ett samband 

mellan anställda som identifierar sig med yrkerollen och minskad utbrändhet (Crocetti et al., 

2013). Då samtliga hälsocoacher beskrev att de identifierar sig med sin yrkesroll, skulle detta 

kunna innebära positiva hälsoeffekter, vilket kan vara en av orsaken till att de upplever en mer 

balanserad syn på hälsa. Däremot har vår studie visat att även andra aspekter har haft inverkan 

på det personliga förhållningssättet till hälsa, inte endast identifikation med yrkesrollen. Dock 

ser vi att upplevelsen av att identifiera sig med rollen som hälsocoach, grundar sig i de 

lärprocesser som sker inom den kontexten. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns förväntningar på yrket och vem man är i sin 

yrkesroll. Haynes (2012) menar att de förväntningar som finns blir en stor del i formandet och 

utvecklingen av den personliga identiteten. Vårt resultat har visat att hälsocoacherna upplever 

att det finns förväntningar både på yrket och på dem som privatpersoner, men att majoriteten 

inte upplever några negativa konsekvenser av dem. Då tidigare forskning har belyst de 

negativa konsekvenserna som kan uppstå av att sträva efter normer och förväntningar 

(Cardador & Caza, 2012), hade vi som uppsatsförfattare en förutfattad mening om att 

hälsocoacherna i studien skulle påverkas negativt av de yttre förväntningar som finns på 

yrkesrollen. Resultatet visade dock att de hälsocoacher studien riktade sig till, upplevde att 

yrkesrollen hade påverkat deras individuella hälsa i en positiv riktning. De upplevde att de är 

mindre påverkade av hälsonormer och ideal nu, än innan de började arbeta som hälsocoacher. 

 

Vad är det som bidragit till att hälsocoacherna inte påverkas lika mycket av de normer som 

finns idag, trots att yrkesrollen som hälsocoach innebär att de troligtvis utsätts för mer yttre 

förväntningar nu är förr? De Swaan (2003) beskriver att människan oftast agerar utifrån 

förväntningar utan vidare reflektion, där beteende och handlingar sker medvetet såväl som 

omedvetet. Det beskrivs vidare att det alltid finns förväntningar på yrkesrollen och beteenden 

förknippade med denna. I relation till att yrket kan ses som en källa till självidentifikation 

(Cardador & Caza, 2012), kan en förklaring vara att yrkesrollen med tillhörande förväntningar 

blivit en naturlig del av individerna. Med följden att de inte längre uppfattar förväntningarna 

på samma sätt, även då resultaten visar att de agerar efter dessa. Annan forskning visar även 

att en yrkesidentitet formas när individen matchar de förväntningar och krav som finns på 

yrket (Kaufmann et al., 2006). Eftersom samtliga menar att de identifierar sig med yrket blir 

således effekten att de agerar för att matcha omgivningens förväntningar. De är därmed inte är 

lika medvetna om dessa förväntningar, eftersom de sker omedvetet i och med att individen 

identifierar sig med yrket. Det här kan dock inte ses som en fullständig förklaring till varför 

vald målgrupp idag har en mer sund relation till hälsa, än innan de gick in i yrkesrollen som 

hälsocoach. 
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Det finns en problematik och risk för negativa konsekvenser beroende på vilket 

förhållningssätt man har till normer och yttre förväntningar. Förväntningar kan leda till stress 

och utbrändhet, där dagens hälsohets kan leda till exempelvis ortorexi. Vi såg det här som en 

orsakande faktor till varför hälsocoacher är en särskilt utsatt grupp, och särskilt intressant att 

studera. Det har skapats ett stort hälsointresse bland befolkningen, där det ständiga 

informationsflödet kring kost och träning kan leda till ett ohälsosamt beteende i form av en 

fixering vid att vara nyttig. Däremot blir det tydligt att effekten även kan bli positivt för 

hälsan,  då man vill leva som man lär och blir motiverad av att leva upp till förväntningarna. 

Vi ställer oss således frågan vad det är som avgör hur man hanterar dessa förväntningar, och 

hur man förhåller sig till normer och ideal. Socialiseringen som sker i yrkesrollen och de 

interaktioner hälsocoacherna är en del av, har bidragit till att hälsocoacherna utvecklat 

specifika färdigheter, vilka kan anammas i nya situationer. Yrkesrollen har således bidragit till 

mer kunskap inom området och påverkat hälsocoachernas grad av hälsolitteracitet. En effekt 

av ökad hälsolitteracitet är ett mer balanserat synsätt till hälsa och förmågan att hantera de 

förväntningar som finns, både som privatperson och i yrkesrollen som hälsocoach. Vilket 

således anses vara en bättre förklaring till varför hälsocoacherna upplever sig ha ett mer sund 

relation till hälsa i nuläget, där utvecklingen och alla lärprocesser som skett inom yrkesrollen 

blir den största anledningen till ett förändrat personligt förhållningssätt till hälsa. 

 

Dock visade resultatet att det kan uppstå negativa konsekvenser av de förväntningar som 

finns, trots att hälsocoacherna själva inte upplever dessa. Att ha en hälsocoachtröja på sig och 

att inte träna hårt på gymmet upplevdes otänkbart, då det ansågs fel att visa sig vara en 

hälsocoach som inte tränar hårt. Att pressa sig själv till att träna för att man ser sig själv som 

en person som alltid tränar mycket, leder till att vila ibland bortprioriteras. Dessa 

konsekvenser uppfattas alltså inte av hälsocoacherna själva, vilket skulle kunna förklaras med 

att dessa beteenden sker omedvetet och utan vidare reflektion. Det finns därför anledning att 

tro att hälsocoacherna möjligen upplever vissa negativa beteenden och konsekvenser av de 

yttre förväntningar som finns, men då de sker omedvetet upplevs de inte som en källa till 

stress eller ohälsa. Då samtliga hälsocoacher även har ett stort personligt intresse av hälsa, 

uppfylls därmed förväntningarna omedvetet, då den hälsosamma livsstilen är något som faller 

sig naturligt. Hade inte intresset för hälsa funnits skulle förmodligen förhållningssättet till 

normer och ideal sett annorlunda ut. Eftersom kost och träning är ett stort personligt intresse 

drar vi slutsatsen att det ingår i en eller flera av individernas andra sociala grupptillhörigheter. 

Hälsa ingår således i flera av individernas sociala grupptillhörigheter och kommer därmed, 

enligt social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1985), att påverka den personliga identiteten. 

Trost och Levin (2010) menar att genom att tillhöra en viss grupp, agerar människan efter de 

förväntningar som är riktade mot hen. Då vi som uppsatsförfattare kontaktade hälsocoacherna 

i deras yrkesroll, finns det därmed en risk att de skulle ge oss svar under intervjuerna för att 

omedvetet uppfylla de yttre förväntningar som finns på yrkesrollen. Hur kan vi då avgöra om 

yrkesrollen bidragit till en mer balanserad syn på hälsa? Trots att vi träffat hälsocoacher från 

olika verksamheter som arbetat olika länge, ser vi likheter i hur förhållningssättet till hälsa har 

förändrats, vilket därmed stärker att yrkesrollen faktiskt har bidragit till en mer balanserad syn 

på hälsa. Att det finns en möjlighet att de skulle agera i enlighet med förväntningarna på 

rollen påverkar således inte vårt resultat, då samtliga intervjupersoner identifierar sig som 

hälsocoach. Yrkesrollen har format den personliga identiteten på så sätt att individen blir 

medveten om de normer och förväntningar som finns på yrkesrollen, och lever och agerar 

efter dessa även privat. Samtliga hälsocoacher studien riktade sig till, beskriver att de 

identifierar sig som hälsocoach, vilket betyder att det inte spelar någon roll om vi hade 



31. 

 

intervjuat dem i sin yrkesroll eller som privatperson, då de menar att de har formats till 

samma individ, både privat och professionellt.  

 

Tidigare forskning har dock visat att kvinnor överlag blir mer negativt påverkade än män, av 

känslan att inte kunna leva upp till normer och ideal i dagens samhälle (Wängqvist & Frisén, 

2013). Det har även påvisats att framförallt kvinnor bör representera sig på ett sätt som 

utstrålar status och kompetens för att agera på ett förtroendeingivande sätt (Haynes, 2012). Vi 

ställer oss frågande till varför vårt resultat visade motsatsen och vad det är som gör att 

hälsocoacherna inte anser att de påverkas negativt av de normer och yttre förväntningar som 

finns. Vi ställer oss även frågande till om vårt resultat kunde sett annorlunda ut, om studien 

även involverat manliga hälsocoacher. Då resultatet av vår studie visade motsatsen av vad 

tidigare forskning visat, anser vi att det är hela kontexten som hälsocoach som påverkat 

förhållningssättet, där resultatet inte skulle visa någon skillnad mellan män och kvinnor. Då 

hälsocoacherna upplever att de kan och vill leva upp till de förväntningar som finns, blir de 

därmed inte negativt påverkade. Däremot blir det svårt att göra en jämförelse mellan tidigare 

forskning och vår studie, då tidigare forskning inte tagit hänsyn till intresset för hälsa i 

förhållande till förhållningssätt till normer, förväntningar och ideal. 

 

Denna studie har visat att hälscoachernas självbild påverkas av hur omgivningen ser på dem, 

med följden att det inte upplever att det finns en tydlig gräns mellan yrkesroll och 

privatperson. Någonting som kan förklaras med de generaliserade andra, de sociala grupper 

och normer som omger individen, samt med teorin om spegeljaget (Trost & Levin, 2010). 

Däremot frågar vi oss om människor endast formas efter hur andra ser på dem? Säljö (2010) 

menar att människors tankar och beteenden påverkas av den kontext som omger individen, 

vidare måste lärandet alltid ses utifrån den kontext det sker inom (Säljö, 2014). Eftersom 

samtliga hälsocoacher belyser att de beter sig som hälsocoach även i privata sammahang så 

borde det därmed innebära att alla varit en del av liknande kontexter. Det har således 

påverkats på likande sätt av hur människor i omgivingen ser på dem. Problematiken blir att 

hälsocoacherna arbetar inom tre olika verksamheter, och därmed inte helt likvärdiga 

kontexter. Även då detta är verksamheter inom samma organisation går det inte att säga att 

dessa har samma förutsättningar eller är utformade på exakt likadana sätt. Vilket i sin tur, 

enligt Säljö (2010), borde innebära att den lärprocess som sker inom yrkesrollen inte är 

densamma inom dessa verksamheter, med följden att lärandet får olika utfall. Eftersom detta 

inte är fallet ställer vi oss frågan vad det är som bidrar till den gemensamma uppfattningen om 

att det är svårt att skilja på yrkesroll och vem man är i privata sammanhang, när de inte 

befinner sig inom samma kontext. Vi ställer oss även frågande till hur olika sociala grupper 

kan ha påverkat individens identitet på liknande sätt, då dessa enligt symbolisk 

interaktionism, påverkar oss medvetet och omedvetet (Trost & Levin, 2010). En förklaring är 

att det inte går att påstå att individen endast påverkas av omgivning med tillhörande 

föreställningar, då detta borde bidragit till olikheter i utsagorna. Det måste finnas någonting 

gemensamt som påverkar lärandet hos samtliga på liknande sätt. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv belyser att lärande sker i alla sociala sammanhang (Säljö, 2014). 

Eftersom lärandet är en löpande process kommer hälsocoacherna således även att formas av 

de sociala interaktioner som ägde rum innan de blev yrkesverksamma. Detta med följden att 

ett personligt intresse utvecklats och att intresset för hälsa är anledningen till varför gränserna 

mellan yrkesroll och privatperson är små. Men samtidigt beskriver de att det skett en 

utveckling under tiden som yrkesverksamma och kan därmed inte ses som svar på frågan 

varför de har vissa gemensamma uppfattningar.  
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Tidigare forskning visar att samhällets ökade hälsofokus påverkar hur individer ser på sig 

själva och andra (Sutin & Terracciano, 2013). Det gemensamma som hälsocoacherna har är 

att de arbetar inom en kontext som präglas av hälsa samt att de i och med sin yrkesroll blir 

utsatta för normer och förväntningar som finns på yrkesrollen. Då de generaliserade andra 

även kan förklaras som normer (Trost & Levin, 2010), ser vi att hälsonormer är en av de 

största anledningarna till varför samtliga upplever att de även är hälsocoach i privata 

sammanhang. Hälsonormer blir ständigt närvarande och är sannolikt liknande inom samtliga 

kontexter – då det är ungefär samma målgrupp som utsätts för dem. Att socialiseras in i rollen 

som hälsocoach har därmed påverkat deras personliga identitet. Genom socialisering formas 

individen, där tankar och beteenden blir en produkt av hur individen lärt sig att agera utifrån 

sociala erfarenheter och samhälleliga kunskaper (Säljö, 2010).  Det är alltså 

socialiseringsprocessen som sker inom yrkesrollen som bidrar till utveckingen av vissa 

gemensamma egenskaper, vilka vidare tas med in i privata sammahang och därmed även 

påverkar den personliga identiteten. 

 

Däremot visar forskning att det ökade hälsofokuset på hälsa i dagens samhälle har bidragit till 

att de flesta idag har en uppfattning om vad hälsa innebär (Lin & Anatoli, 2014). Samtidigt 

kan vi då fråga oss om det då går att säga att normer påverkar mest, eftersom forskningen 

visar att uppfattningen av vad hälsa innebär kan skilja sig åt mellan människor. Däremot 

hävdar Baier och Svensson (2009) att normer oftast är gemensamma fenomen, som grundar 

sig i hur majoriteten av befolkningen tänker och värderar. Så de normer hälsocoacherna möter 

i sin yrkesroll och de normer som riktas mot dem från omgivningen borde troligtvis vara 

desamma. Det borde därmed vara någonting som till stor del bidrar till formandet av den 

personliga identiteten, då människor lär sig att agera utefter samhälleliga normer, även om 

detta sker omedvetet. 

 

Det blir tydligt hur människor i individens omgivning påverkar individen, genom de 

förväntningar som finns riktande mot dem. Vilka vidare har en betydelse för hur 

hälsocoacherna lär sig att utveckla specifika egenskaper och därigenom öka sin 

hälsolitteracitet. Däremot visar forskning att de yttre förväntningar som finns på ett yrke är 

orsaken till varför individer som arbetar inom hälsoområdet är hälsosamma på och utanför 

jobbet, då detta anses mest förtroendegivande (Webb et al., 2008). Det är således inte den 

lärprocess som sker inom yrkesrollen som är grunden till att hälsocoacherna lever hälsosamt. 

Det grundar sig i att de normer och yttre förväntningar som finns på yrkesrollen som 

hälsocoach, vilket kan stärkas av att hälsocoacherna framhäver att de känner att de vill leva 

som man lär. Vilket vidare kan stärkas med tidigare forskning som visar hur förväntningar på 

ett yrke bidrar till hur individens identitetsskapande och självbild (Kufmann et al., 2006). Men 

i relation till att samtliga hälsocoacher upplever att en stor utveckling skett under tiden som 

yrkesverksam, anses det orimligt att enda anledningen till det hälsosamma levernet enbart 

grundar sig i yttre förväntningar. 

 

Den lärprocess som sker i interaktion med andra människor och de egenskaper som 

utvecklats, har även bidragit till en stor personlig utveckling hos hälsocoacherna. Nutbeam 

(2006) menar att individens grad av hälsolitteracitet till stor del påverkas av omgivning och 

utbildning, och det blir tydligt att hälsocoacherna har utvecklat sin grad av hälsolitteracitet 

under tiden som yrkesverksam. Trots att de ständigt omges av normer och förväntningar kan 

det inte vara enda förklaringen till hur de formar sin identitet samt hur deras hälsa påverkas. 

Detta då de även blivit bättre på att hantera hälsoinformation och inte blir lika påverkade av 

samhällets hälsonormer, ser vi att hälsolitteraciteten är en lika stor faktor till det förändrade 

förhållningssättet till hälsa. 
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Wiles (2013) studie visade att socionomstudenter anammade särskilda, önskvärda egenskaper 

och beteende relaterat till socionomyrket. I en jämförelse med denna studie kan det tolkas som 

att hälsocoachernas personliga och professionella utveckling endast grundar sig i ett eget 

intresse för att utveckla önskvärda egenskaper och färdigheter som anses viktiga i deras 

yrkesroll. Wiles (2013) studie tar dock inte hänsyn till var den önskan att besitta dessa 

egenskaper och färdigheter kommer ifrån. Det skulle kunna tolkas som att denna studies 

resultat har visat att det inte är de sociala interaktionerna i sig som bidrar till utveckling hos 

hälsocoacherna. Det framkom bland annat att även andra faktorer var viktiga för lärande och 

utveckling, exempelvis utbildning och learning by doing. I relation till Wiles (2013) studie 

hade ett naivt antagande varit att hälsocoachernas utveckling endast grundar sig i egen vilja 

och strävan efter att bli bättre i sin yrkesroll. Vi ställer oss dock kritiska till detta antagande 

och menar att det ändå grundar sig i de sociala interaktionsprocessserna där hälsocoacherna 

utvecklas genom bättre förmåga att tolka och definiera olika sociala situationer i arbetet. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Studien har haft en abduktiv ansats, där vi utgått ifrån vissa teorier men haft möjlighet att 

revidera det teoretiska ramverket under skrivprocessen. Att ha vissa teorier som utgångspunkt 

hjälpte oss att precisera studiens syfte och frågeställningar, samt underlättade arbetet att söka 

tidigare forskning inom området. Det låg således till grund för studiens problemområde och 

hade en avgörande roll vid utformandet av intervjuguiden. Eftersom vi ville undersöka vissa 

delar inom ett väldigt brett område ansågs detta vara ett bra arbetssätt. En mer neutral 

utgångspunkt hade kanske resulterat i en mer spretig och svårtolkad data, där likheter mellan 

de olika utsagorna hade varit svårare att urskilja. Vid tolkning av rådatan försökte vi dock ha 

en neutral utgångspunkt för att kunna förstå och förmedla innebörden av det som framkommit 

under intervjuerna. Detta bidrog till att det ursprungliga teoretiska ramverket fick revideras. 

 

Den abduktiva metoden ansågs lämplig eftersom vi kunde anpassa det teoretiska ramverket 

utefter det material som intervjuerna genererade. På så sätt minskade risken att viktiga resultat 

förbisågs då syftet med studien var att försöka nå andra människors upplevelse och tankar 

kring hur yrkesrollen har bidragit till att forma den personliga identiteten. Vi kunde inte i 

förväg förutsäga vad som skulle exempelvis skulle anses vara viktiga faktorer för att utvecklas 

i sin yrkesroll, eller på vilket sätt yrkesrollen har bidragit till en förändrad självbild. 

 

En styrka med denna studie var dock att intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad 

intervjuguide, där intervjupersonerna fick möjlighet att svara fritt inom ramen för frågan. Där 

fanns inga begränsningar till någon särskild teoretisk utgångspunkt, vilket gjorde det möjligt 

för intervjupersonerna att lyfta andra aspekter som inte var lika tydligt relaterade till vikten av 

exempelvis social interaktion med kunder och kollegor. Problematiken i detta är ändå att vi 

som uppsatsförfattare kan ha varit färgade av våra egna förkunskaper kring ämnet och de 

teorier som vi läst in oss på innan intervjuerna genomfördes. Vilket skulle kunna fått effekten 

att vi missat andra viktiga faktorer för lärande. Både då intervjuguiden tog utgångspunkt i 

vissa förbestämda teorier men även då vi hade vissa förkunskaper när vi analyserade texten. 

Däremot vill vi ändå tro att vi var objektiva, främst då alla uppsatsförfattare läste samtliga 

transkriberingar ett flertal gånger. Detta minskade i sin tur risken att viktig information 

förbisågs. Däremot kommer alltid svaren att vara präglade av vilka frågor som ställdes, vilka i 

sin tur grundar sig till viss del i de teorier vi valde att utgå ifrån. 
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Vid kvalitativa intervjuer är det dock svårt, om ens omöjligt, att undvika att resultatet 

påverkas av forskarens egna tolkningar och subjektivitet. Westlund (2009) menar att 

forskaren, vid en kvalitativ studie, beskriver en tolkning av verkligheten där hens bakgrund 

och kunskap är ett aktivt redskap i tolkningsprocessen. Även om utgångspunkten var att 

analysera materialet med ett öppet sinne, finns alltid en egen referensram som påverkar hur 

materialet tolkas. Vi kan endast tolka intervjupersonernas beskrivning av deras upplevelser då 

vi aldrig kan sätta oss in helt i deras perspektiv. 

 

Validiteten i studien, om vi mäter det vi avser att mäta, påverkas således negativt av den 

mänskliga faktorn (Gillham, 2008). I och med att samtliga intervjuer genomfördes enskilt är 

sannolikheten stor att frågorna formulerades på lite olika sätt. Detta kan i sin tur ha påverkat 

hur frågorna uppfattades av intervjupersonerna, och därmed påverkar validiteten negativt. Ett 

sätt att kringgå detta hade varit att alla uppsatsförfattare varit närvarande vid samtliga 

intervjuer, eller att endast en uppsatsförfattare intervjuat samtliga hälsocoacher. Däremot är 

detta ändå inte en garanti för att validiteten hade stärkts. För även om det hade varit samma 

intervjuare vid samtliga intervjuer så är svaren ett resultat av hur intervjupersonen tolkar 

frågan. Det går inte att påstå att även om intervjufrågorna ställts på exakt samma sätt, och följt 

intervjuguiden till punkt och pricka, så hade dessa frågor uppfattats på samma sätt. Intervjuer 

kommer alltid att präglas av de människor som är involverade, då vi alltid präglas av tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Så även då vi kan se att validiteten påverkats av att det är olika 

uppsatsförfattare som genomfört intervjuerna, är det ingen garanti att uppsatsen visat på högre 

validitet om de genomförts av samma intervjuare. Vid transkriberingarna upplevdes det ibland 

även svårt att höra vad som sades, vilket i sin tur påverkar hur resultatet blev. Vid intervjuer 

finns alltid risken att intervjuaren uppfattar det som sades på ett annat sätt än det var menat 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2013). 

 

Vi kan även fråga oss huruvida resultatet påverkats av att hälsocoacherna var verksamma 

inom olika kontexter. Även då vi kan se att kontexterna har stora likheter så går inte att sätta 

ett likhetstecken mellan dem. I resultatet lyfter ett flertal att kollegorna anses viktiga för 

utveckling, men detta lyfts inte av alla hälsocoacher. En förklaring till detta är att de arbetar 

inom tre olika verksamheter i olika städer. Hur hade resultatet sett ut om samtliga 

hälsocoacher antingen var verksamma inom olika verksamheter eller inom en och samma 

verksamhet? Vidare kan man diskutera hur resultatet sett ut ifall vi vänt oss till fler 

hälsocoacher inom olika verksamheter, på olika platser i Sverige. Att enbart vända sig till en 

organisation kan ha påverkat resultatet, men samtidigt har vi fått en bättre bild av hur just 

hälsocoacherna inom denna organisation påverkas. Då hälsoområdet är brett valde vi att 

avgränsa oss inom ett specifikt område, något vi ansåg viktigt i relation till studiens syfte. Då 

hälsocoacher inom olika företag och områden arbetar på varierande sätt, ansåg vi att det var 

av stor vikt att alla personer vi intervjuade hade samma arbetsuppgifter för att kunna avgöra 

vilka faktorer det är som bidrar till att forma den personliga identiteten i relation till yrket. 

 

I och med att studien hade en abduktiv ansats, innebar det även att det teoretiska ramverket 

reviderades under studiens gång. Innan intervjuerna genomfördes hade studiens syfte tagit 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande, där Säljö (2010) beskriver lärande 

som en ständig process med sociala interaktioner som det viktigaste redskapet. Då resultatet 

visade att sociala interaktioner med kunder och kollegor ansågs vara två av de största 

faktorerna för både personlig och professionell utveckling, behölls det sociokulturella 

perspektivet som en teoretisk utgångspunkt för att tolka och analysera empirin. Vi kan därmed 

även ställa oss frågande till om resultatet hade blivit annorlunda om studiens syfte istället 

hade haft utgångspunkt i ett annat teoretiskt perspektiv på lärande, som inte hade tagit lika 
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stor hänsyn till sociala interaktioner? Det abduktiva arbetssättet gav däremot oss möjlighet att 

revidera det teoretiska ramverket om andra faktorer lyftes fram. Dock var det tydligt att de 

sociala interaktionsprocesserna var viktiga för den lärandprocess som yrkesrollen innebär. 

Någonting som blev tydligt då flera intervjupersoner ett flertal gånger återkom till betydelsen 

av interaktioner med kunder och kollegor. Det abduktiva arbetssättet kan därför främst ses om 

en styrka i studien. 

 

7.2. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur lärandet av yrkesrollen som hälsocoach bidrar till att 

forma den personliga identiteten. Syftet var även att undersöka hur denna lärprocess skulle 

kunna påverka hälsocoachernas individuella hälsa, genom beskrivningar av deras personliga 

förhållningssätt till hälsa. Studien har visat att hälsocoacherna har formats och utvecklats både 

professionellt som privat, i och med sin yrkesroll. Sociala interaktioner med kunder och 

kollegor har bidragit till ökad kunskap och förståelse inom hälsoområdet, vilket har påverkat 

deras sätt att tolka, tillämpa och förstå hälsoinformation. Detta visade sig bland annat genom 

hälsocoachernas beskrivningar av att de inte påverkades negativt av de yttre förväntningar och 

hälsonormer som finns. Detta har vidare tolkats som att det skulle kunna ha en positiv effekt 

på hälsocoachernas individuella hälsa. 

 

Studien har även visat att hälsocoachernas personliga identitet påverkas av den kontext och de 

sociala interaktionerna de möter i sin yrkesroll, på så sätt att hälsocoachernas tankemönster 

och synsätt har förändrats. Alla processer som sker i mötet med andra människor, de 

färdigheter som utvecklas utifrån vad yrket kräver och utifrån de förväntningar som finns på 

yrkesrollen, blir en lärprocess. Gränsen mellan yrke och privatliv blir svåra att urskilja 

eftersom hälsa ingår i flera av de sociala grupper individen är en del av, och därmed även blir 

en stor del av deras identitet.   

 

Vi ser utvecklingen i yrkesrollen som en lärprocess och utifrån ett hälsopedagogiskt 

perspektiv ser vi att den lärprocessen skulle kunna ha påverkan på den individuella hälsan hos 

hälsocoacherna. Detta antagande gör vi då studien har visat att den kunskap som 

hälsocoacherna utvecklar i sin yrkesroll har påverkat det personliga förhållningssättet till 

hälsa till ett mer sunt och balanserat synsätt på kost och träning. Det lärandet som sker i 

yrkesrollen bidrar således till högre grad av hälsolitteracitet där utfallet skulle kunna vara en 

bättre hälsa. 
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7.3. Förslag till framtida studier 

I denna uppsats har vi diskuterat vad hur lärprocesser inom yrkesrollens kontext skulle kunna 

påverka den personliga identiteten och vilken effekt det skulle kunna ha på hälsocoachernas 

individuella hälsa. Avsikten var däremot inte att jämföra om hälsocoacherna upplevde en 

bättre hälsa efter en tid som yrkesverksam. Vi kunde däremot se att förhållningssättet till hälsa 

förändrats under tiden som yrkesverksam och det vore därför intressant att undersöka utfallet 

av detta. Det hade varit intressant att i en kvantitativ för- och efterstudie undersöka hur 

nyanställda inom hälsoområdet upplevde sin hälsa och hur upplevelsen av hälsan förändrades 

efter en tid som yrkesverksam. Denna studie har visat att när man arbetar med 

hälsorådgivning, förvärvas vissa egenskaper som sedan anammas i privatlivet. Därför vill vi 

även att en framtida studie tar hänsyn till en bredare och större målgrupp inom 

hälsorådgivning då vi kan se att fenomenet inte är kopplat till hälsocoachernas yrkestitel utan 

snarare arbetsuppgifter med tillhörande kontext. 

Då slumpen avgjorde att vår studie enbart involverade kvinnor vore det intressant att, via ett 

genusperspektiv, undersöka förhållningssätt till hälsa. Då tidigare forskning visat att både 

kvinnor och män påverkas av de normer och ideal som finns i dagens samhälle, vore det 

därför relevant att se hur män inom hälsoområdet förhåller sig till dessa. Det vore även 

intressant att se om det finns likheter och/eller skillnader mellan olika kön inom ramen för 

yrkesverksamma inom hälsoområdet. 
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BILAGA 1 - FÖ LJEBREV 

 

Hej! 

Vi är tre studenter från Högskolan i Halmstad som genomför ett examensarbete inom 

hälsopedagogik. Studien riktar sig mot hälsocoacher där vi, genom intervjuer, vill undersöka 

hur hälsocoacher upplever att det finns förväntningar på yrkesrollen som kan ha bidragit till 

hur de ser på sig själva. I och med ett ökat hälsofokus i samhället blir det viktigt att studera 

hur yrkesverksamma inom hälsoområdet upplever och förhåller sig till dessa förväntningar. 

 Intervjuerna beräknas ta ca 40 minuter och kommer att genomföras via telefon eller under ett 

personligt möte. Deltagandet är frivilligt och du som deltar kan när som helst avbryta din 

medverkan. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt där varken intervjupersoner eller 

verksamhet kommer att nämnas vid namn i uppsatsen. Intervjuerna kommer att spelas in, där 

materialet enbart används i forskningssyfte. Genom deltagande ger du ditt godkännande till 

medverkan i vår studie.  

 

 

Har du frågor rörande intervjun eller studien i övrigt kan du kontakta oss enligt nedan. 

 

Vi hoppas att du vill delta!  

Tack på förhand. 

 

 

 

Kontaktinformation:  

 

Ellinor Thuné  

xxx 

 

Lina Jerhammar Hedman  

xxx 

 

Caroline Hjelm  

xxx

 



 
 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE

 

Bakgrundfrågor 
Beskriv kort din yrkesroll. 

Hur länge har du arbetat som 

hälsocoach? 

Hur blev du intresserad av ditt yrkesval? 

 

Följdfrågor 
Hur? / På vilket sätt? 

Utveckla! 

Kan du ge några exempel? 

Har det förändrats på något sätt? 

Varför tror du att det har blivit så? 

 

Identifikation med yrkesrollen 
1. Hur identifierar du dig med ditt yrke?  

2. Finns det situationer utanför arbetet då du tänker på dig själv som hälsocoach?  

3. Är det viktigt för dig att försöka skilja på vem du är i din yrkesroll och hur du är som privat 

person?  

 

Faktorer viktiga för lärande av en yrkesroll 
4. Upplever du att yrket har förändrat hur du tänker kring hälsa och livsstil?  

5. Vilka krav på personliga ställer du i på dig som hälsocoach?  

6. Är det något som du utvecklat under utbildning eller under tid som hälsocoach?  

7. Man kan lära sig ett arbete på flera olika sätt, vilka sätt har varit viktigaste för dig i ditt 

arbete?  

8. Vilken roll har de människor du möter i ditt arbete för din professionella utveckling? 

9. Vilken roll har de människor du möter i ditt arbete för din personliga utveckling? 

10. Kan du i korta drag beskriva om, och i så fall hur, din yrkesroll har förändrat hur du ser på 

dig själv?  
 

Yttre förväntningar 
11. Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig som hälsocoach? 

12. Vilka förväntningar upplever du finns på dig som privat person, i och med din yrkesroll? 

13. Känner du någon slags press på att leva upp till de förväntningarna? 

 Vilka positiva och negativa konsekvenser kan det ha?   

14. När du träffar nya människor, till exempel på en fest, hur presenterar du då dig själv och 

vad du jobbar med?  

 Vilka reaktioner brukar du få? 

15. Hur känns det att folk har förutfattade meningar om hur du är? 

 Hur hanterar du dem?  
 

Påverkan på beteende 
16. Hur tror du att din livsstil påverkar andra? 

17. Anser du att de förväntningar som finns påverkar hur du framställer dig för andra?  

18. Upplever du att din yrkesroll har påverkat dina kost- och träningsvanor? 

19. Hur upplever du att du påverkas av den “hälsohets” och rådande hälsoideal som finns i 

dagens samhälle? 
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