
 

Bygg din egen framtid som 

hälsoinriktad entreprenör 

 

 



 

 

Varför har vi skapat denna kurs? 

Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) 

kan förändra och förbättra sin hälsa och livskvalité genom att förändra och 

förbättra det man gör, det man äter och hur man tänker. 

Vi vill hjälpa människor att må bra! 

Därför har vi utformat denna unika kurs som ger våra hälsocoacher konkreta och praktiska verktyg 

hur de kan hjälpa sina kunder till ett sundare och lättare liv. Det unika med kursen är det att man 

(utöver den självklara hälsoutbildningen) …får lära sig allt praktiskt och konkret från A till Ö för en 

framgånsrik start.  

*Bland annat: 

 Hur man kontinuerligt får kunder från dag 1 

 Grundläggande hälsocoachutbildning  

 I huvudet på en entreprenör (praktisk, kreativ & inovativ företagande) 

 Hur man presenterar tjänsten/produkten 

 Avslut 

 Hur man behåller kunden  

 Coachande ledarskap  

 *Detta är endast en översikt och beskriver inte kursen i sin helhet. Kursen varvar praktiska moment med teori för att  ge dig ett 

optimalt utbyte.  

 

 

 



 

Vi söker dig som vill arbeta med hälsa och coaching som egen företagare. Som metodiskt och 

långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam verksamhet. Du får del av en framgångsrik affärsmodell som 

ger dig en flygande start med betydligt högre potential och mycket mindre risk än att starta på egen hand 

med en obeprövad affärside. För att lyckas bör du brinna för att hjälpa människor till ett sundare och lättare 

liv. Det underlättar mycket om du har ett entreprenöriellt tankesätt och har lätt att ta kontakt med människor.  
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Arbeta med ett vinnande koncept 

 

Har du höga ambitioner och brukar genomföra det  du vill? Då har du de grundläggande förutsättningarna 

för att lyckas som egen företagare med vår hjälp. Men innan du funderar vidare på ett samarbete vill vi att du 

skall veta mer om oss, vårt erbjudande, våra mål, ambitioner – och inte minst vilka krav vi ställer på oss själva 

och dig. 

Med  marknadsledarens logotyp på bröstet, Scandinavian Coach Association, en av de ledande i Sverige när 

det gäller hälsocoching.  

Scandinavian Coach Association arbetar med tre syften: 

- Främja coaching med fokus på hälsa, sport, kost och näring. 

- Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar. 

- Vi vill  vara en inspirerande magnet för regeringar, organisationer, kunder och coacher som vill lära sig om 

"health coaching mastery in practice". 

I vår rigorösa certifieringsprocess ställer vi höga krav på coachens etiska, professionella och affärsmässiga 

beteenden. Syftet med denna certifiering är att coachens framtida kunder ska känna sig säkra och få en 

hälocoaching av hög kvalitet. Vi erbjuder kurser och utbildningar med de bästa utbildarna inom 

hälsocoaching. 

 

Vi ger dig utbildning och verktygen till framgångsrikt förtagande. 

Det innebär att du får del av en beprövad affärsidé  och varumärke. Du får tillgång  till vårt beprövade 

affärskoncept och vi hjälper dig med utbildning, marknadsföring och allt annat du behöver för att snabbt 

komma  igång. Detta innebär att du får en flygande start och utsätter dig för betydligt mindre risktagande än 

att starta  på egen hand  med  en obeprövad idé. 

 

 



 

 

"Jag har egentligen alltid fungerat som entreprenör" 

 

Vad fick dig att lämna  en fast anställning för att bli egen företagare? 

Jag har alltid velat jobba som egen företagare, jag och min fru har de senaste två åren brain stormat och 

försökt komma på en intressant affärside . För ett tag sedan pratade jag med en släktning som bor i Tyskland. 

Hon hade genomgått ett viktminskningsprogram med mycket goda resultat, så pass goda att det lät lite för 

bra för att vara sant. Med släktningens hjälp kom jag i kontakt med Scandinavian Coach Association som har 

rättigheterna för det här viktiminskiningsprogrammet i Sverige.  



 

Jag kom i kontakt med SCA och blev samtidigt informerad om att de säljer hälsocoach utbildningar som 

bland annat innefattar det här viktminsknigs programet. Jag funderade inte ens i två minuter och skrev in mig 

på nästa  hälsocoach kurs, det var inte heller några stora pengar det handlade om 15 000 kr. Jag har 

spenderar mycket mer pengar på andra utbildnigar som inte har gett mig någonting tillbaka. Här kom jag 

igång med att jobba och tjäna pengar från dag ett. 

 

Kände  du ingen  oro när du startade? 

Haha,  visst var jag lite nervös,  men  egentligen inte orolig för att starta  eget. Det är mer att jag sätter så stor 

press på mig själv. Jag hatar att förlora. Det finns inte på kartan. 

 

Hur känns  det nu då? 

Otroligt bra. Jag  har egentligen alltid fungerat som en entreprenör. Jag  har jobbat med  uppsökande 

verksamhet, har haft oregelbundna tider  och alltid funnits tillgänglig för mina kunder. Helt säkert finns det  

många fler där ute som,  liksom jag, är entreprenörstyper utan  att tänka  på det.  För dem är det  här det  

perfekta jobbet. 

 

Vad är nyckel till att lyckas? 

Att förstå vad som krävs. Det gäller att vara maximalt  kundorienterad och tycka om att hjälpa människor. jag 

har träffar många härliga människor och många av dem kallar jag för mina vänner. Och jag vet att hälsa 

ligger i tiden Vi tjänar  pengar på att hjälpa människor att må bättre. Dessutom tror jag att det har hjälpt mig 

att jag är kaxig. När jag sticker ut hakan och säger att jag ska lyckas, sätter jag ytterligare press. Då är det  

bäst  att jag levererar det jag har lovat. 

 

 



 

Du har ju jobbat ett tag  nu. Hur var starten? 

Det var en flygande start,  jag började tjäna pengar från dag ett och jobbar på enligt  den  affärsplan och 

kostnadskalkyl vi satte från början. Jag fick 50 kundkontakter första månaden som resultarade i 29 fasta 

kunder vilket mer än godkänt då jag redan efter andra månaden tjänar lika mycket som jag gjorde på mitt 

tidigare jobb och mitt nätverk av kunder bara växer. 

 

Alex Andersen, Stockholm 

 

 

 

 



 

 

Tre atraktiva arbetsområden 

De som genomför kursen "Hälsoinriktad entreprenör" har varierande profiler med en gemensam nämnare - 

de jobbar alla med något som ligger dem varmt om hjärtat. Självklart har även du ett intresse för friskvård 

och hälsa.  

 



 

 

 Hälsoanalys med helkroppsbodyscanning  

Terapeuter, kostrådgivare, hälsocoacher, fotvårdare, massörer, GYM-instruktörer med flera. Alla som 

vill kunna se hur kroppen fungerar. Alla som vill kunna följa upp resultatet av behandling och 

livsstilsförändringar kan använda sig av denna högteknologiska mätinstrument som arbetsredskap. På 

några minuter får du ett stort antal mätvärden med information om i pricip alla kroppsvärden och 

funktioner bl.a näringsnivåer på vitamin och mineraler, aminosyror och co-enzym. Även funtionsstatus 

på i pricip samtiliga organ i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning.  

 

 cellRESET - Hälsoprogrammet som balanserar ämnesomsättningen, hormonerna och vikten.  

 

cellRESET är ett välbeprövat hälsoprogram utvecklat i Norge som till en början togs fram för att ställa 

tillrätta de obalanser som finns i kroppen som bl.a. orsakar högt blodtryck, höga blodfetter och 

obalans i hormonerna. Som en biverkan gick alla ner i vikt på dessa 28 dagar som kuren varar, i 

genomsnitt mellan 5-12kg kroppsfett. Kunden får här ett verktyg och insikt som denne kan använda 

sig av hela livet. 

 

Man äter normal mat 4 ggr per dag och dricker målfokuserat näringstillskott för att kroppen ska klara 

av den omställning som sker. 

 

 Hälsocoaching 

Givetvis är en stor del av affärkoceptet att arbeta som kost och hälsocoach. Vilket innebär att stötta 

och motivera människor att göra en lisstilsförändring. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Support för dig som partner och vän 

I Scandinavian Coach Association hjälps vi åt och ställer upp  för varandra. Det sitter i väggarna. Självklart 

informellt genom att vara goda kollegor som strävar mot samma mål. Men också genom en professionell 

supportorganisation med  syfte att stötta och coacha dig i ditt dagliga arbete. 

 



 

 

SCA Business School - Konsten och läran om att sälja hälsa. 
 

 

 

Omfattning: 

24 timmar ledarledd utbildning i grupp. 

Investering: 12 000 kr +moms 

Vår affärsskola  Scandinavian Coach Association 

Business School (SCABS) utbildar dig till en 

framgångsrik företagare. Där får du den  

kompletterande kompetens som du behöver för att 

lyckas.  

 

Kursen täcker kunskap  om hälsoprodukter och 

tjänster och ger dig viktiga färdigheter i 

företagande och ledarskap. Dessutom får du 

affärskritiska råd om hur du definierar kundernas 

behov, använder och tolkar data från 

frekvensanalysen och mycket  mer. 

 

I introduktions kursen får du: 

Teoretisk och praktisk grundläggande utbildning 

omfattande bl.a. 

- Grundläggande hälsocoaching 

- Hälsoanalys 

- Marknadsföring 

- Kundbokning och kundkontakt 

- Grundläggande coaching 

- Sälj och presentationsteknik 

- Företagande 

- Ledarskap 



 

 

Vad får jag för min investering 

En långsiktig satsning 

Många drömmer om att starta eget. Det är dock viktigt att du har realistiska förväntningar. I de flesta fall 

handlar nämligen inte företagande om att tjäna stora pengar snabbt. Om du däremot är beredd att jobba 

hårt och satsa på lite längre sikt, har du stora möjligheter att lyckas – både när det gäller att säkerställa en 

god löpande ersättning och ett värdefullt företag.  

Fördelar: 

• Ingen ekonomisk risk din enda investering är denna intruduktionskurs. 

• Inga kontrakt, avtal eller förpliktande åtaganden i framtiden. 

• Du får en egen maskin för att utföra hälsoanalyser med ”digital body scanning” 

• Du får allt nödvändig kunskap och verktygen för att börja jobba på en gång och tjäna pengar från dag ett. 

• Du får möjlighet att arbeta med ett starkt och välbeprövat koncept med internationell känsla. 

• Du kan fritt bestämma dina egna mål. 

• Du får ett omväxlande arbete. 

• Du har chans att tjäna mer pengar jämfört med om du är anställd. 

• Du knyter många nya kontakter samt får ny kunskap och nya erfarenheter 

• Du får testa cellRESET och målfokuserat näringstillskott. 

• Du får hjälp med utbildning och utveckling när ditt företag växer. 

• Du får jobba med hälsa vilket är Sveriges snabbast växande branch. 

• Sist men inte minst får du en välbeprövad och framgångsrik affärsmodell. 

Nackdelar: 

• Du måste arbeta mycket hårt (åtminstone de första månaderna) 

Väg för- och 

nackdelar mot 

varandra. 

Det är bara du som 

vet vad som är rätt 

för dig! 



 

Scandinavian Coach Association 

Kungsholmtorg 10, 112 21 Stockholm 

coach@scassociation.se  

Direktnummer till Alex 0739 05 38 05 

 

 

 

 

 


