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Abstract: 

Title: Preventing ED in sports, do we need it? 

Keywords: Eating disorder, prevention, coaching, gender. 

 

Exercise has come to be the most common cause to eating disorder and athletes is 

more often represented among patients with ED than rest of the population. It has 

been known that men barely notice the symptoms before it’s too late, often because 

ED is labeled as a woman disorder. Altough it’s not primary an urge to change how 

you look, among athletes it can be a willing to improve sport enhancement. To work 

preventive in sports can give us a chance to reduce the cases of ED.  

The intention with this qualitative study was to broaden the understanding of for ED 

in sports. The study is based on interviews and the results will be presented by three 

themes: trigger factors of ED, prevention and communication.  

 

Sammanfattning:  

Träning är idag tyvärr den vanligaste utlösande faktorn till ätstörning och idrottare 

drabbas oftare av ätstörning än övriga befolkningen. Hos män upptäcks sällan 

symptomen då ätstörning blivit en kvinnligt kodad sjukdom. Dock är det inte alltid en 

önskan att ändra sitt utseende som triggar en ätstörning, bland atleter kan det vara att 

man vill förbättra sin prestation som utlöser ätstörning. Att arbeta förebyggande inom 

idrotten kan ge en chans att reducera antalet fall av ätstörningar. Intentionen med den 

här studien var att bredda förståelsen för ätstörningar inom idrotten. Studien är 

baserad på intervjuer och resultaten kommer att redovisas under tre teman: utlösande 

faktorer, prevention och kommunikation. Resultaten visar att behovet finns och att 

coachens roll för ungdomarna blir viktig för att upptäcka symptom till ätstörning.  
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Förkortningar  

AN Anorexia nervosa  

BN Bulimia nervosa  

NEDIC National Eating Disorder Information Centre 

PT Personlig tränare  

SHEDO Self harm and eating disorders organisation 

UNS Ätstörning utan närmare specifikation. 
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1. Inledning 
Förr var bantning den vanligaste utlösande faktorn till ätstörningar i olika former, idag 

är det träning (Inizio, 2018). Tjejzonen, som stöttar flickor med ätstörningar, har fått 

sänka sin åldersgräns till 10 år och kliniker rapporterar om att pojkar redan vid 9 års 

ålder drabbas av ätstörningar (Inizio, 2018).  

 

Vilka är det som representeras i samband med hälsa? Oftast är det vita, slanka, 

kvinnor eller muskulösa män som får synas. Felfria kroppar syns ständigt i våra 

sociala mediaflöden och känslor som otillräcklighet, ångest och skam blir allt 

vanligare (Inizio, 2018). Media verkar dölja bantningstips till ”så här ska du leva ditt 

liv för att hålla dig frisk” och vem vill inte vara frisk?  

Även inom idrotten finns det stereotyper av vad som är det rätta utseendet (Sherman 

& Thompson, 2014). Om atleter inte möts av rätt stöttning från tränare utvecklas inte 

ett positiv relation till idrotten. Det finns ingen, till utseende, typisk ätstörd person och 

det har blivit allt vanligare att dölja sin ätstörning bakom en “hälsosam livsstil” 

genom att träna mycket och äta “rent” (Lin, 2014). När det går överstyr och personen 

nästan alltid gör sina val baserat på rädsla för att gå upp i vikt eller får ångest i 

samband med träning och mat blir det ett problem (Lin, 2014). Ätstörningar har länge 

varit kvinnligt kodat och något som oftast inte alls uppmärksammas hos män 

(Räisänän, Hunt, 2014). När den här uppfattningen kring män och manlighet finns, 

väljer många att blunda för symptom som hade varit självklara för en kvinna att söka 

hjälp för. På det sättet bidrar den här synen till ohälsa för män som inte vågar kliva 

utanför den förväntade normen. Halva befolkningen består av män och alla ser olika 

ut, ändå finns det förväntningar på vad som är den rätta manligheten. Med faktorer 

som ökad jämställdhet, större acceptans för psykisk ohälsa samt att vården blivit 

bättre på att fånga upp drabbade män, var det år 2015 flest män som sjukskrivits på 

grund av psykisk ohälsa (Zeidler, 2016). Vi behöver belysa problem som finns kring 

ätstörningar, även bland män, och öka förståelsen varför det är viktigt att vi använder 

oss av ett genusperspektiv även i dessa forum.   

Syftet med undersökningen är att studera problematiken kring ätstörningar relaterat 

till idrottsdeltagande ur ett retrospektivt perspektiv. Detta kommer delvis studeras ur 

ett genusperspektiv inom detta ämne då män har en tendens att inte uppfatta 

symptomen för ätstörning innan det är för sent. 
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2. Bakgrund 
I februari 2018 publicerade Inizio tillsammans med Aftonbladet en undersökning som 

visade att ungefär var tredje svensk var missnöjd med sin kropp. Var tionde svensk 

anser sig själv vara ätstörd på något vis och ca 70% av personer under 29 år upplever 

sig ha fått oönskade kommentarer om sin kropp (Inizio, 2018). Mycket pekar på att vi 

behöver sprida kunskap om ätstörningar då det är ett stigmatiserat ämne i samhället. 

En studie från 2014 (Räisänen, Hunt) visade att män ofta sökte hjälp för sent, när 

ätstörningen redan befäst sig, vilket tros vara en konsekvens av att ätstörningar ses 

som en kvinnlig sjukdom. Detta förstärktes genom en studie från 2015 (MacLean, A. 

Sweeting, H. Walker, L. Patterson, C. Räisänen, U. Hunt, K) som visade att eftersom 

det oftast är unga kvinnor som representeras i media när det skrivs om ätstörningar 

identifierar sig inte män med symptomen och upptäcker själv inte att de har ett ätstört 

beteende förrän det redan gått för långt. Inom idrotten, och speciellt föreningsidrott, 

finns oftast en fin gemenskap och ett ypperligt tillfälle att vårda relationer och 

uppmana varandra till ett hälsosamt leverne. I en undersökning som gjordes 2016 

(Persson, Gustad Pettersson) fann man en önskan att tränare och idrottslärare borde 

arbeta med att prata kring ätstörningar och kroppsuppfattning. Kan föreningsidrotten 

vara ett forum för preventivt arbete?  I följande avsnitt kommer jag presentera viktiga 

begrepp som kommer användas i min studie.  

 

2.1 Hälsa 

Begreppet hälsa kan beskrivas på olika sätt. Enligt WHO är hälsa “ett tillstånd av fullt 

psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och icke blott frånvaro av sjukdom” 

(Winroth, Rydqvist, 2009). Svenska akademiens ordlista (2018) beskriver hälsa som 

“ett tillstånd hos en organism som beror på och kännetecknas av att alla deras organ 

fungerar på ett tillfredsställande sätt”. Aron Antonovsky (2005) menar att “hälsa 

uppkommer då individen upplever en känsla av sammanhang”, kasam. Kasam utgår 

från hanterbarhet, meningsfullhet och förståelse. Jag kommer inte gå in djupare på 

denna teori då jag bara vill visa upp de olika uttrycken för hälsa (Antonovsky, 2005). 
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2.2 Prevention av ätstörning 

Prevention, latin prevenire, att förekomma. Syftar till att eliminera faktorer som, i 

detta fall, orsakar ätstörningar eller iallafall hjälper till att upptäcka dem i ett tidigt 

skede. Begreppet delas in i primär och sekundär prevention (Bear, 2003). Det primära 

arbetet börjar innan någon blivit sjuk, dock är detta svårt då man inte kan veta vad 

som triggar en ätstörning i specifika fall. Det har konstaterats att normer (som att vara 

smal), kommunikationsbrist med familj och låg självkänsla är utlösande för 

ätstörningar (Bear, 2003). Det sekundära arbetet jobbar utifrån en tidig upptäckt av 

sjukdomen och det är viktigt med konfrontation av den sjuka. Även här möter man 

problem i och med att personer med ätstörning oftast är väldigt duktiga på att dölja sin 

sjukdom (Bear, 2003).  

2.3 Ätstörningar 

Vad är en ätstörning? Ätstörning är en psykisk sjukdom som får fysiska 

konsekvenser. En förenklad beskrivning är hur en person utifrån kroppsform och vikt 

värderar sig själv. Det klassas som en grupp av psykiska sjukdomar. Enligt 

Kunskapscentrum för ätstörningar kännetecknas ätstörningar av “hur man tänker och 

känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp” (ätstörningar.se, 2017). De 

mest kända ätstörningarna är anorexia och bulimi. I väldigt korta drag är anorexia 

nervosa (AN) extrem viktnedgång och störd kroppsuppfattning. Bulimi nervosa (BN) 

handlar om hetsätning för att sedan framkalla kräkning och även här har individen en 

störd kroppsuppfattning (Lin, 2014). Diagnosen AN utgör dock en minoritet av alla 

som är drabbade av ätstörning (friskfri.se,2017) och det vanligaste bland ätstörda 

beteenden och problematiska tankar kring träning är UNS, ätstörning utan närmare 

specifikation (Lin, 2014), där man inte passar in enligt den kliniska diagnosen men 

ändå begränsas i sitt liv på grund av sitt beteende. En variant som inte blivit klassad 

som klinisk diagnos ännu är ortorexi, ett begrepp som uppkom på 90-talet av läkaren 

Steven Bratman. Det handlar inte om träningsberoende, utan snarare om en fixering 

av vad vi stoppar i oss och ett osunt kontrollbehov över maten. Det ska inte blandas 

ihop med en ”hälsosam kosthållning” då det först är vid ångest och begränsat socialt 

liv det blir ett problem (Lin, 2014). Även om det idag inte anses vara en ätstörning 

kan det helt klart bli ett problem då besatta, ohälsosamma vanor och hur man förhåller 

sig till mat och ätande är ett stort karaktärsdrag hos ortorektiker (Håman, 2016). En 
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utveckling av begreppet har svenska Yvonne Lin och Anatoli Grigorenko gjort i 

”Ortorexia Atletika” där de definierar begreppet som en ”ohälsosam fixering vid 

nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig fysisk aktivitet och träning”. När 

strävan efter en välformad kropp och aktiv livsstil har övergått till rädsla för att bli 

tjock, otränad och/eller rädsla för att uppfattas som odisciplinerad och slö, då har det 

blivit sjukligt (Lin, 2014). Att äta “ren” mat är ett karaktärsdrag inom ortorexi och 

vad som menas med ren mat är inte specifikt utan bottnar i den egna individens 

föreställning kring olika dieter. Så att upptäcka ätstörning kan vara svårt, speciellt 

bland idrottare, då det är lätt att dölja sin sjukdom bakom vad som ses som ett 

hälsosamt leverne. Då ortorexi inte är en egen diagnos blir det extra svårt att se 

problemen. Det är många faktorer som spelar in när en person får en ätstörning. 

Självbild, upplevelser under uppväxt, familj, ärftlighet, reaktion på bantning, 

samhällets skönhetsideal och riskgrupper inom vissa idrotter där fokus ligger på 

bedömning exempelvis: dans, kampsport, gymnastik och fitness (Frisk & Fri, 

2018).  Vanligaste utlösande faktorn för ortorexi/ortorexi atletika, är fitness, bantning, 

idrott eller sociala medier (Lin, 2014). Studier har visat att unga kvinnor och personer 

som är verksamma inom området hälsa och medicin i högre grad finns representerade 

bland dem som har drabbats av ätstörningar (Håman, 2016). Att kvinnor är 

överrepresenterade inom ätstörningar kan ha att göra med våra normer (frisk & fri, 

2017). Det är inte ovanligt att kvinnor ser dieter och att kontrollera kroppen som 

någonting fullt naturligt att utföra just på grund av att man är kvinna, samtidigt som 

att om man som man drabbas av AN blir det ett hot mot den manliga normen 

(Thompson & Sherman, 2014).  Den största riskgruppen vi har är just unga, vuxna 

kvinnor (Bear, 2003). Normer och dess inverkan är viktiga att uppmärksamma för att 

få en tydligare bild av varför samhället kanske ser ut som det gör.  

2.4 Maskuliniteter, män och psykisk ohälsa 

Anledningen till att jag vill ha med detta avsnitt är för att det är otroligt viktigt att vi 

lyfter vikten av att undervisa om genus och problematiken kring mäns ätstörningar. 

Då studier visar att män inte upptäcker eller kan identifiera sig med symptomen hos 

en ätstörning är mörkertalet stort (MacLean et al. 2015). Ätstörningar ses ofta som en 

kvinnlig sjukdom och på grund av detta känner sig män mer angelägna om att dölja 

sina symtom (de Bruin, 2017).  Hos män bör man dessutom snarare se symptom som 
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strävan efter “leaness”, det vill säga låg fettprocent och mycket muskelmassa snarare 

än en önskan att vara smal (de Bruin, 2017). Män med ätstörning lider ofta av andra 

psykiska problem som exempelvis depression eller tvångstankar (Keski-Rahkonen, 

Charpentier, 2011). I en intervju från Inizios (2017) undersökning om ätstörningar 

berättar hockeyproffset Jonatan Hedström om sin sjukdom. Han drabbades av 

ätstörning i vuxen ålder och den utlösande faktorn var en invägning med laget, han 

hade gått upp ett kilo och straffades med skridskoåkning inför hela laget (Aftonbladet, 

2014). Han beskriver det som “att något hände i huvudet, det spårade totalt”. Det var 

den utlösande faktorn som gjorde att han drog in på maten och ökade mängden 

träning. Vändpunkten kom när han inte blev uttagen till landslaget p.g.a. att 

dåvarande tränare Bengt-Åke Gustavsson sa till honom “Jonatan du är sjuk, du 

kommer inte med”. Jonatans njurvärden var så höga att han kunde ha dött. Sjukdomen 

höll på att äta upp honom inifrån. Det börjar med musklerna, organen, hjärtat och 

tillslut lägger kroppen av. Mörkertalet bland män är stort (de Bruin, 2017) och många 

har problem. Pojkar och män generellt, speciellt med tanke på machokulturen inom 

exempelvis hockey, har svårt att visa känslor. I UR’s (2017) informationsfilm till 

högstadieelever om den manliga normen idag sammanfattas det kort med orden: stark, 

modig, lojal och gilla tjejer. 

Även om vi är medvetna om att människor ser otroligt olika ut finns ändå normer som 

vi omedvetet utgår från. Det man behöver ha i åtanke är att manlighet inte kan 

existera utan dess motpol, kvinnlighet, att begreppet manligt inte existerar inom alla 

kulturer och att manlighet kan se olika ut inom olika kulturer (Conell, 2005). Jag 

kommer fokusera på den manliga normen här i väst och främst här i Sverige. Kärnan i 

manlighet beskrivs i boken “The male sex role” av Brannon och Davis (1976). En 

vanlig föreställning är att det finns en bild av manlighet som säger att man ska inte 

vara, eller bör hålla sig borta från, sådant som är kvinnligt. Män ska även ha följande 

attribut; vara inflytelserik, framgångsrik, ha pengar och synas. Auktoritet är 

återkommande, män ska vara kontrollerade, inte vara känslostyrda men något 

motsägelsefullt och ha nära till våld (Brannon & Davis, 1976). Många av de 

egenskaper som tillhör manlig norm är positiva var för sig, det är när de sätts 

tillsammans och på så sätt förtrycker en annan människa som de blir dåliga. Som 

tidigare nämnts finns många egenskaper man inte “bör” eller “får” ha, vilket i sig 

leder till att någon mår dålig på grund av att normen säger att du “ska vara på det här 
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sättet”. Ett exempel på detta är att små pojkar tidigt lär sig att inte gråta och att man 

ska kontrollera sina känslor. Redan som barn uppfostras män in i denna “mansroll” 

och fast vi vet att pojkar känner samma saker som flickor uppfostras de att inte visa 

något. Förhåller man sig noga till mansnormen förstärks den och de som inte passar in 

stängs ute (UR, 2017). 

I Masculinities (2015) tar Connell upp maskulinitet och idrott. Här fostras man till att 

vara disciplinerad, ta hand om sin kropp och vara ytterst prestationsinriktad. Killar har 

höga krav på sig att agera på ett visst sätt och man vill ju absolut inte ”kasta som en 

tjej”. Redan i ung ålder förs pojkar in i denna maskulinitet där man medvetet eller 

omedvetet placeras in i olika fack. Att vara sjuk är således en svaghet och strider emot 

manlighetsnormen att visa upp. År 2015 var det fler män än kvinnor som sjukskrivits 

på grund av psykisk ohälsa vilket man tror beror på ökad jämställdhet, större 

acceptans för psykisk ohälsa samt att vården blivit bättre på att fånga upp män som 

drabbas (Zeidler, 2016).  

2.5 Genus 

I följande stycke kommer jag kort förklara vad genus är och varför det bör vara med i 

denna text. Genus kommer från engelskans gender och är ett nyckelbegrepp för att 

förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Det betecknar både sociala och 

kulturella könet och innefattar föreställningar och uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt i samhället. Det är även uttryck för värderingar, attityder och 

erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället. Genus förändras ständigt, det 

ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och olika delar av världen.  I min undersökning 

kommer jag utgå från den sociala konstruktionen av kön, vilka normer och 

förväntningar vi har på manligt respektive kvinnligt i enlighet med Yvonne Hirdmans 

teori som menar att; vi (människor) skapar seder, synliga (och osynliga) normer, 

förväntningar och regler om manligt och kvinnligt (Hirdman, 2008).  

Genusteorin följer med som en parentes till undersökningen då inte genus är fokus, 

dock tycker jag det är en såpass viktig punkt att jag vill upplysa läsaren att ha med 

genus tänk fortsatt i texten. Jag kommer således inte stödja mina resultat utefter detta. 
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2.6 Tidigare forskning  

Undersökningar kring ätstörningar inom idrott och varför atleter i högre utsträckning 

drabbas har ökat senaste 25 åren (de Bruin, 2017). Sedan 60- talet har fall av 

ätstörningar mer än fördubblats (Weinberg & Gould, 2014) och 40% av 9-åringar har 

någon gång gått på diet. Ätstörningar är mer förekommande (1%-62%) hos unga 

elitidrottare jämfört med övriga befolkningen (Weinberg & Gould, 2014), framförallt 

bland juniorer och subeliten (frisk&fri, 2017). Då idrottare tränar mer än gemene man 

har man ofta lite kroppsfett och det blir svårt att upptäcka ätstörning, dessutom är inte 

ätstörning likställt med viktnedgång (frisk&fri, 2017) Aktiva inom estetiska sporter, 

uthållighetssporter och bollsporter löper högre risk att drabbas av någon ätstörning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Sundgot-Borgen, Jorunn, Torstveit, Klungland, 

2004).  Särskild risk ligger det i bedömningssporter där lägre vikt är att föredra, som i 

till exempel dans, gymnastik och kampsporter. Sport och fysisk aktivitet är dock inte 

problemet till ätstörning och ska inte undvikas utan det är i omgivningen kring 

sporten som riskerna finns (Thompson & Sherman, 2014). Hur coacher pratar kring 

prestation, vikt och utseende är en stor faktor till att atleter utvecklar en ätstörning 

(Weinberg & Gould, 2014).  Dessutom finns det stereotyper och normer inom sporter 

som kan trigga en ätstörning, till exempel att långdistanslöpare ska vara tunna. Dessa 

sportstereotyper, i kombination med hur man tror en stereotyp ätstörd ser ut, gör det 

svårt för coacher att förstå att en atlet kanske är sjuk. Som coach kan du spela en 

viktig roll i upptäckandet av ätstörning genom att lära dig identifiera varningstecken, 

men att utläsa faktorer för ätstörning är inte enkelt och det är sällan det finns en orsak 

och verkan effekt (Thompson & Sherman, 2014). Därför är det viktigt att vara 

observant på det sociala beteendet och ifall det sker förändringar hur atleten äter. Det 

är många olika bidragande faktorer som är utlösande. Genetik, självbild, upplevelser 

under uppväxten, familjerelationer, ärftliga faktorer, samhällets skönhetsideal, 

reaktion på bantning, och som tidigare nämnt grupper inom vissa idrotter (friskfri.se 

2017; Lin, 2014). Bristande studier, tveksamma validerings verktyg (Weinberg & 

Gould, 2014) och med alla dessa olika utlösande faktorer är det dock svårt att uttala 

sig om några särskilda risker (de Bruin, 2017). Forskning har visat att den kulturella 

konstruktionen av ätstörningar har gjort det till en kvinnligt kodad sjukdom och att 

män på grund av detta har svårigheter att både identifiera och få hjälp med sina 

problem (Räisänän, Hunt, 2014). Även om risk för ätstörning kan vara biologiskt 
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medfött bidrar även dagens skönhetsideal till, en inte sällan, önskan om att ändra sitt 

utseende (Weinberg & Gould, 2014). I idrottares fall är det dock inte alltid en önskan 

om att ändra utseende som driver dem till ätstörning, utan det kan vara önskan av 

ytterligare prestation som gör dem sjuka (Håman, 2016). Enligt svenska 

folkhälsomyndigheten (2017) finns ännu inga övertygande bevis på att förebyggande 

arbete mot ätstörningar är effektivt men Weinberg och Gould (2014) anser att coacher 

i alla fall bör kunna identifiera och effektivt arbeta med sjukdomar när de dyker upp. 

Enligt Petri och Greenleaf (2012) finns det några punkter man bör arbeta med i 

förebyggande syfte inom idrottsverksamhet:  

• att förespråka ordentliga kostråd  

• lägga fokus på träning inte på kroppens vikt eller utseende  

• vara medveten om riskerna kring ätstörning i förhållande till sporten  

• främja ett hälsosamt arbete kring vikt och ätstörningar.  

(Petri & Greenleaf, 2012).  

Nedic (National Eating Disorder Information Centre) anser att preventivt arbete bör 

användas, både i skolan och inom idrott. Primärt fokus ligger på att eliminera faktorer 

som skulle kunna vara utlösande för AN och BN (Bear, 2003). Unga kvinnor är en 

högriskgrupp och för att skapa en hälsosam miljö bör man ej fokusera på kropp, 

viktnedgång och dieter (Bear, 2003). När man talar om kost bör man undvika att ge 

mat etiketter som dålig, syndig, eller skräpmat. Dessa etiketter kan ge skuldkänslor 

när man äter något som faller under den kategorin. När man sätter restriktioner, kan 

det i sin tur leda till att man hetsäter “dålig” mat. Viktigt att komma ihåg är att en 

hälsosam kosthållning inkluderar både regelbundet näringsrik mat samt att då och då 

äta mindre näringsrik mat , så kallad hög kalori kost. Använd istället etiketter som 

“någon gång ibland mat” och “vardagsmat” (Bear, 2003). Genom att upptäcka  en 

ätstörning i tid och därifrån bidra till positiv utveckling kan vi hjälpa personen att se 

sitt eget värde på andra sätt än genom vad hen äter och hur kroppen ser ut (Frisk & 

Fri, 2017). Statistiken visar att ju tidigare en ätstörning upptäcks desto större 

sannolikhet är det att man kan bli frisk från den (Lin, 2014).   
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att studera problematiken kring ätstörningar relaterat 

till idrottsdeltagande ur ett retrospektivt perspektiv. Min förhoppning är att denna 

studie kan bidra med ny kunskap i frågor som gäller ätstörningar och idrott. 

Mina frågeställningar blir följande: 

Vilka är de mest framträdande faktorerna vi en ätstörning? Hur kan vi möta 

problematiken kring ätstörning inom idrotten? Hur kan ett förebyggande arbete se ut?  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I den här delen kommer mina teoretiska utgångspunkter att beskrivas och förklaras 

hur jag tänker att de ska användas för att ge stöd i min studie. 

4.1 Urie Bronfenbrenner – Socioekologi; familj, fritid, idrott och 
kompisar 

Bronfenbrenners teori utgår från att gener och uppväxtmiljö interagerar och påverkar 

hur en person utvecklas. Enligt Bronfenbrenners modell står barnet i centrum, hur hen 

påverkas och utvecklas beror på vart och hur mycket tid hen spenderar. Parametrar 

som spelar roll är individen, dess kön, ålder och hälsotillstånd. Närmast barnet finns 

hens familj vilket blir den viktigaste och mest inflytelserika delen i hens liv då det 

(oftast) är där hen spenderar mest tid. Vänner, lärare, skola, bostadsområde, samt 

exempelvis faciliteter som bibliotek, sjukvård och närliggande lekparker, spelar roll i 

hur en individ kommer att utvecklas. Beroende på individens upplevelser inom dessa 

områden, hur mycket tid de spenderar, ifall någon uppfostrar hen hur man bör bete 

sig, om det finns någon som ger hen möjlighet att leka, lära sig att prata och läsa, är 

helt avgörande för hur man utvecklas som människa (Bronfenbrenner, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En schematisk skis över viktiga komponenter i perspektivet för socio-ekologi 

framställd med stöd i Bronfenbrenner (1998) 
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4.2 Coaching som verktyg 

Coach från ungerska koczi szeker, betyder “en vagns från Kocs”. Historien bakom 

detta är att i staden Kocs byggdes vagnar med ett speciellt fjädringssystem som gjorde 

det otroligt bekvämt att färdas i. Vagnarna blev populära i Europa och på många 

ställen lånade man namnet på byn Kocs för att beskriva typen av vagn. På engelska 

blev det tillslut coach. Coach blir alltså en vagn som fraktar människor från plats A 

till B på ett bekvämt sätt. Som en symbolisk betydelse kan det användas som att 

förflytta människor från hur de lever sina liv idag till att hjälpa dem leva det liv de vill 

leva imorgon. Det är således individen som blir coachad som bestämmer 

destinationen och definierar målet (Berg, 2007). Inom coaching jobbar man med att 

möta individen där den befinner sig och utifrån det finna ett arbetssätt att ta sig framåt 

och utvecklas (Gjerde, 2012). Man har en optimistisk människosyn och ett läro- 

möjlighet- lösningsfokuserat tankesätt (Gjerde, 2012). Det innebär att man också har 

en tro på framtiden och ältar inte det förflutna. Ältande är en bidragande faktor till 

psykisk ohälsa och som coach har man som uppgift att utveckla individer och 

samtidigt sprida positiva känslor (Berg, 2007). En duktig coach använder sig av en 

eklektisk metod, det vill säga använder sig av de bästa verktygen från alla metoder för 

att få en fungerande och bra helhet. Som coach behöver man se hela människan, inte 

bara idrottaren. Flera faktorer som sociala relationer, livssituation och psykisk hälsa 

spelar roll för hur en idrottare presterar (Berg, 2007). Det viktigt att som coach känna 

sig själv och veta om sina styrkor och svagheter, vilket är nödvändigt för att kunna 

hjälpa andra att bli den bästa versionen av sig själva (Høigaard & Jørgensen, 2000). 

Dock ska man komma ihåg att coachens uppgift inte är att förändra individen, det är 

främsta att hjälpa individen till att hjälpa sig själv (Berg, 2007).  

 

Det finaste gåvan du kan ge någon är uppmuntran. Ändå är det nästan ingen 

som får den uppmuntran de behöver för att kunna utveckla sin fulla potential. 

(Sidney Madwed, refererat till i Berg, 2007, s.14.)  

 

Att använda coaching på rätt sätt i rätt miljö kan vara avgörande för hur en individ 

utvecklas. Jag väljer att använda mig av Bronfenbrenner (1998) och hans ”ekologiska 



	 16	

tänkande” med omgivningens påverkan på barnet tillsammans med coaching som 

verktyg då jag tycker att de kompletterar varandra bra.  
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5. Metod 

5.1 Design 

Jag använde mig utav en kvalitativ forskningsmetod där jag genomförde 8 intervjuer, 

varav 3 med coacher och 5 med före detta idrottsaktiva nu friska från ätstörning. 

Enligt Hassmén och Hassmén (2009) är kvalitativ metod bra att använda sig av då jag, 

i denna studie, kommer arbeta utifrån ett hermeneutiskt tänkande där jag söker 

förståelse och känslor kring diagnosen ätstörning, hur de sjuka blivit bemötta och ifall 

coacher haft egna upplevelser kring ätstörningar. Med hjälp av hermeneutiken, 

tolkningsläran, hjälper det mig som undersökare att få djupare förståelse och att inte 

bara begripa (Thurén, 2007). Vald design har både sina för- och nackdelar. Fördelarna 

är att jag har möjlighet att tolka kroppsspråk, reaktioner och tonläge på rösten. 

Nackdelarna är att ämnet ätstörningar är känsligt, det kan vara svårt att hitta ett urval, 

frågor kan misstolkas och bearbetningen av intervjuerna är tidskrävande. Ytterligare 

nackdel ligger i min förförståelse för ämnet, mina egna upplevelser och tankar kan 

göra att jag tolkar resultatet felaktigt (Thurén, 2007). 

 
5.2 Urval 

Det är alltid viktigt att urvalet styrs efter vad syftet med studien är och inför den här 

undersökningen visste jag att det kunde bli svårt att finna respondenter. För att få 

mina frågor besvarade sökte jag personer som kunde bidra med relevant information 

så att min analys blir så homogen som möjligt (Hassmén & Hassmén, 2009). Jag 

sökte mig således aktivt till personer som har koppling till idrott och som själv har 

haft någon diagnos av ätstörning. Jag valde att söka respondenter mellan 18-35 år just 

för jag vill att de jag intervjuar ska vara myndiga samt en övre gräns då jag inte vill 

att det ska ha gått för lång tid sedan de var sjuka och/eller aktiva.   

Urvalsgruppen består av åtta individer; tre coacher varav två män och en kvinna. 

Samt fem personer som varit aktiva och haft diagnosen ätstörning, varav fyra kvinnor 

och en man.  
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Respondenter: 

Coach 1 (C1) Man 23 år, jobbar som målvaktstränare inom ishockey, har hand om 

barn födda 2010/11 till och med ungdomar 18 år. Har jobbat som tränare sedan år 

2015. 

 

Coach 2 (C2) Man 29 år, jobbar som friidrottstränare, har hand om barn och 

ungdomar födda 1996-2001. Har jobbat som tränare sedan 2010.  

 

Coach 3 (C3) Kvinna, 31 år, jobbar som PT, tränar vuxna samt har ibland hand om 

barngrupper inom olika idrotter. Varit aktiv som tränare sedan våren 2017.  

 

Kvinna 1 (K1) 20 år. Är före detta gymnast, började vid 8 års ålder och slutade 13 år 

gammal då gymnastiken och dess miljö var utlösande för hennes ätstörning. Blev 

diagnostiserad UNS när hon var 13 år. Tränar inte längre. 

 

Kvinna 2 (K2) 25 år. Är i grunden handbollsspelare, började vid 10 års ålder och var 

aktiv till sena tonåren. Sjukdomen pågick över en längre tid, började som en form av 

ortorexi, sedan likande det mer anorexi för att tillslut bli diagnostiserad med bulimi 

vid 15-16 års ålder. Är nu aktiv på motionärsnivå. 

 

Kvinna 3 (K3) 26 år. Är i grunden fotbollsspelare, började vid 9-10 års ålder. Började 

svälta sig redan vid 12 års ålder och fick UNS, är nu aktiv på motionärsnivå. 

 

Kvinna 4 (K4) 24 år. Har inte varit med i någon föreningsidrott men tränat mycket på 

gym. Började med förbud (exempelvis godis) redan som 11 åring. Starten för 

sjukdomen kom när hon var 16 år gammal och började på gymnasiet, fick diagnosen 

UNS och behandling vid 19 år ålder. Jobbar idag som gyminstruktör.  

 

Man (M1) 23 år. Är i grunden boxare, började  vid 12 års ålder och var aktiv tills han 

var 18 år. Fick diagnosen bulimi 14 år gammal. Är aktiv genom att styrketräna på 

gym nu.  
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5.3 Genomförande 

När man ska göra en kvalitativ studie med intervjuer bör man först tematisera och 

planera en intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2009). Efter att ha klargjort syfte med 

studien (varför) och vad jag ska inhämta information om, skapade jag en 

intervjuguide (se bilaga 3) för att säkerställa att jag undersöker det jag vill undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Jag kontaktade själv de coacher som jag ville intervjua till den här studien, ett så 

kallat strategiskt urval (Hassmén & Hassmén 2009). Jag tog kontakt via SMS eller 

messenger där jag förklarade syftet med studien, att intervjun var frivillig och att allt 

är konfidentiellt (se bilaga1). Jag började med att göra en pilotintervju med en coach 

för att säkerställa att min intervjuguide fungerade och för att dessutom få insikt i hur 

och om de arbetar preventivt inom föreningsidrotten redan. Sedan intervjuade jag tre 

coacher till och dessa intervjuer lade grund till mina frågor (se bilaga3) som jag 

använde vid intervjuer med personer som haft någon diagnos av ätstörning. 

Intervjuerna med coacher skedde på två olika caféer belägna lite utanför stadskärnan 

för lugnare miljö. Alla tillfrågade fick frågan om vad de tror är en utlösande faktor för 

ätstörning och hur de tänkte kring information om ätstörningar till lag och klubbar. 

För att inleda samtalet ställde jag först frågor om personens bakgrund inom idrott, 

ätstörning och nuvarande livssituation. Nyckelord och teman jag använde mig av 

genom intervjun var prevention, information, behov och kommunikation. För att 

komma i kontakt med personer som tidigare varit sjuka kontaktade jag SHEDO (Self 

harm and eating disorders), ett nätverk för ätstörningar, som i sin tur annonserade ut 

på sina sociala medier att jag sökte respondenter (se bilaga 2). Därifrån tog 

respondenterna själva kontakt med mig, det blev en så kallad snöbollseffekt (Hassmén 

& Hassmén, 2009). Intervjuerna gjordes över telefon, skype eller face to face. Vid 

telefonintervjuer fick jag vara aktiv med papper och penna, där kan viktiga citat 

försvunnit då jag mest hann skriva ned stödord istället för hela meningar. Under 

intervjuerna på skype eller face to face hade jag möjlighet att spela in intervjuerna 

med hjälp av en mobiltelefon. Intervjupersonerna befann sig i sina egna hem. 

5.4 Analys 

När intervjuerna var genomförda började jag med att leta efter intressanta citat och 

nyckelord i mina anteckningar. Sedan transkriberade jag intervjuerna till text i 
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talform. Vid analysen letade jag efter återkommande nyckelord som prevention, 

information, behov och kommunikation. När samma ord återkommer i flera intervjuer 

är det ett ämne som de olika individerna har uppmärksammat och utifrån dessa 

skapade jag mina teman (Kvale & Brinkman, 2009).  

5.5 Etiskt förhållningssätt 

I enlighet med Hassmén och Hassmén (2009) håller jag mig till att tala sanning om 

forskningen, öppet redovisa metod och resultat och redovisa kommersiella intressen 

om sådana finns. Jag ska medvetet granska och redovisa utgångspunkter för mina 

studier, inte stjäla forskningsresultat från andra, dokumentera och hålla god ordning 

på min forskning. Jag bör heller inte bedriva min forskning så att andra människor 

kommer till skada samt vara rättvis i min bedömning av andras forskning. 

 

Det är viktigt att förklara syftet med min studie så att de intervjuade vet varför de 

kontaktats, vad intervjuerna kommer användas till och vad som händer med resultatet. 

Det är även viktigt att informera deltagarna att det är frivilligt samt konfidentiella 

uppgifter och att det endast är jag och min handledare som kommer ta del av dem 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

Vid en undersökning bör man förhålla sig till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Det finns fyra krav att hålla sig till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga dessa uppfylls då jag; 1. informerat om syftet med studien och att det är 

frivilligt att avbryta intervjuerna när som helst. 2. Medverkande har själv kontaktat 

mig och gett sitt samtycke till sin medverkan. 3. Konfidentialitet, då inga uppgifter 

om de medverkande personerna finns sparade någonstans, i beskrivningar och resultat 

har uppgifter om personerna i största mån tagits bort. 4. Inhämtat material kommer 

endast användas till den här texten i vetenskapligt syfte.  

 

5.6 Validitet - reliabilitet - generaliserbarhet 

Validitet, har jag undersökt det jag avsåg att undersöka? Att säkerställa validitet är att 

säkerställa att forskaren undersökt det som ska undersökas och inget annat (Thurén, 
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2007). Då intervjupersonernas svar visat sig vara desamma som tidigare forskning 

säger stärker detta validiteten i undersökningen. Intervjuguiden fick hållas öppen då 

några utav respondenterna svarade på följdfrågorna redan innan de hunnit ställas, 

vilket gav olika intervjuer men svaren blev ändå desamma.  

Reliabilitet, hur tillförlitligt är resultatet? Då jag gjorde en pilotintervju för att 

säkerställa att frågorna fungerar i praktiken höjer reliabiliteten för undersökningen. I 

samtliga intervjuer återkom liknande svar vilket kan vara ytterligare en styrka i 

arbetet.  

Då det handlar om ätstörningar är det svårt att generalisera, då det är så många olika 

faktorer som spelar in vid sjukdomsbilden. Eftersom jag valde att göra en kvalitativ 

studie är inte heller syftet att kunna generalisera, då jag vill få fram varje individs 

upplevelse kring ämnet (Kvale & Brinkman, 2009).  
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6. Resultat 
Vid analysen kunde följande teman utläsas: utlösande faktorer, prevention, och 

kommunikation, dessa kommer redovisas i följande text. Då intervjuerna gjordes med 

både coacher och aktiva kommer svaren delas upp var för sig eftersom intervjuerna 

var lite olika utformade. Jag valde att inte ha några teman i intervjuerna med 

coacherna då jag tycker att allt som sades hörde ihop samt. Första delen redovisar för 

vad som sades vid intervjuerna med de som varit sjuka. Efter de tre temana bearbetats 

presenteras vad som kommit fram i samtalen med coacherna.  

 

6.1 Utlösande faktorer 

För K1 var den utlösande faktorn till ätstörning hennes idrott, gymnastiken. K1 

möttes av yttre och inre press på att vara perfekt, hålla koll på kosten och fick 

prestationsångest.  
Den utlösande faktorn var prestationsångesten, man skulle vara perfekt. 

 

Vad som är utlösande till ätstörning tror K1 är olika från person till person. Inom K1s 

idrott var det mycket prat om att vara fin, smal, duktig och att ha fokus på 

“nyttighet”.  Det fanns ingen balans i tillvaron. K1 förbjöd sötsaker och hade höga 

krav på sig själv.  
Presterade man inte var man värdelös. 

K1 upplevde att tränare kontrollerade deras fysik. Föreningen var elitistisk och hade 

inte en hälsosam miljö. 

 

Utlösande faktorn för K2 var hennes hemförhållanden där K2 kände att hon inte fick 

den stöttningen från sina föräldrar som hon hade behövt under en period i sitt liv. 

Som tonåring jämförde sig K2 med andra och i den åldern ska man va lång och smal 

och snygg. K2 tycker att det är lätt att dölja sjukdomen bakom idrotten, där det kanske 

syns att man gått ner i vikt men inte så mycket mer.  

 

K3 vill minnas att hon redan på 12 åring började svälta sig själv och att det sedan bara 

fortsatte. Hon tror att det har med ideal att göra och att man som ung inte var bekväm 

i sin kropp. Att hon dessutom var högpresterande och fick spela i division 1 laget 
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redan när hon var 15 år, kan vara en bidragande orsak till att hon blev sjuk. I det laget 

fanns det äldre tjejer som var bättre än henne som K3 jämförde sig med.  
Ja men jag borde nog kunna bli lite smalare och kunna se ut som den personen o så blir 

det ju den onda cirkeln som man sitter fast i liksom.  

 

K3 beskriver att det nog är omgivningen som gör att man blir påverkad och att det 

nog grundar sig i en väldigt dålig självkänsla. Dessutom kan det ses som en prestation 

att man vill bli som en specifik person och sätter det som mål.  

 

K4 började förbjuda saker i sin kost redan när hon var 11 år. K4 var inte nöjd med hur 

hon såg ut och det var när hon började gymnasiet sjukdomen bröt ut. Som tonåring 

använde hon gymmet som redskap för att upprätthålla sin sjukdom, där träningen blev 

som ett tvångsmässigt beteende.  
Jag började när jag var 11 med att förbjuda saker i mitt liv för att jag tyckte jag var 

tjock. 

K4 insåg att hon var sjuk när 99% av dygnet bestod av mat och träning. Hon hade en 

blandning av anorexi och ortorexi så diagnostiserades med UNS.  

 

M1 var som barn överviktig och i tidiga tonåren träffade han en läkare som 

meddelade att M1 behövde gå ner i vikt, han blev hänvisad till en dietist som 

berättade hur M1 skulle äta. Han fick skuldkänslor och kände ångest efter att han ätit 

vissa saker och vid 14 års ålder fick M1 diagnosen bulimi. M1 tror att den utlösande 

faktorn var att han blev mobbad för sin övervikt. M1 mådde psykiskt dåligt och kände 

inte att han hade någon att prata med. Idag tror M1 att sociala medier spelar stor roll 

för hur man uppfattar sig själv och sitt utseende, som till exempel att män ska ha 

magrutor och att machokulturen är ganska hård. Mår man dåligt kan man inte visa att 

man gör det. 
Ja alltså jag tycker mycket bygger på sociala medier nuförtiden, att man ska se ut på ett 

visst sätt, det är typ det som spelar roll. 

 

Utlösande faktorer tycks vara yttre omständigheter som att individerna uppfattar att 

omgivningen ställer (omedvetna) krav på deras utseende. Att man reagerar på dessa 

yttre omständigheter verkar bero på bristande självkänsla.  
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6.2 Preventivt arbete 

Här presenteras tankar kring hur de aktiva tror att man kan arbeta preventivt inom 

idrotten.  

 

K1 tror att man behöver varna med riskerna som kommer med att tänka på kosten. K1 

hade en önskan om att coacherna borde utbildas inom ätstörningar och att även 

föräldrarna borde mottaga informationen. K1 ansåg även att utbildningen bör vara 

återkommande både för coacher och för aktiva.  

 

K2 hade själv träningsförbud under en lång period men hade en bra tränare som 

gjorde mycket för henne, genom att hon fanns där för att prata eller om K2 bara ville 

skicka sms någon gång. I det preventiva arbetet anser K2 att vi behöver belysa både 

psykisk ohälsa och ätstörningar, ju tidigare desto bättre men att man bör anpassa det 

till ålder.  
En 7-åring behöver kanske höra nu ska vi äta mat för å bli starka. Vid 12 år kanske mer hur vi 

ska äta. Ju tidigare desto bättre. Det ska va en sund relation. Ofta pratar man inte om det 

förens det har hänt. Ja, man vet väl att man ska äta bra mat egentligen men det är inte så 

mycket bygga självförtroende. Man börjar med det för sent, när man redan fallit. Så desto 

tidigare desto bättre, man ska tycka om sin kropp för det är allt man har. 

 

Fortsatt berättar K2 att hennes förening inte arbetar förebyggande, något K2 saknade 

och har tänkt på som både tränare och spelare.  
Det finns ingen utbildning gällande ätstörning, många vet knappt vad det är. 

Det pratas lite om kost och vart man finner vissa näringsämnen men ingen 

information som är kopplat till ätstörningar. I tränarskolan 1 och 2 via 

handbollsförbundet pratade de aldrig om välmående, bara ledarskap och K2 kände att 

ämnet ätstörningar hade kunnat läggas in som en föreläsning där.  K2 anser att det är 

viktigt att prata med varandra, både tränare och spelare emellan. Man ska vara väldigt 

öppen och accepterande, man bör prata om kroppen mycket samt om mat och näring 

överlag. Lära sig att tycka om sin kropp och acceptera hur man ser ut .  
När man jobbar med ungdomar är man så mycket mer än bara tränare, du är en kompis, 

polis, sjuksköterska, du har många roller. 
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K3 anser att det vore bra att ha utbildning i träningslära och information om kropp 

och hälsa samt arbeta med hur man kan förebygga och uppmärksamma problem som 

finns i föreningen. K3 tycker att det borde finnas en handlingsplan från föreningens 

styrelse hur man ska agera vid ätstörningar eller om det finns en person som är i 

riskzonen för att bli sjuk. I hennes egna lag fanns en tjej som blev sjuk väldigt fort 

och föreningen meddelades men ändå fortsatte de tillåta henne träna och spela. 

 

K4 anser att man bör prata lika mycket om ätstörningar och psykisk ohälsa som man 

gör om droger och alkohol.  Undervisa i ämnet träning och kost ur ett hälsosamt 

perspektiv.  K4 tycker det borde vara en självklarhet att alla ledare, coacher, PTs, 

gyminstruktörer och idrottslärare ska ha utbildning om ätstörningar. När K4 själv 

pratade med lärare eller skolsköterska om hur hon mådde blev hon inte tagen på 

allvar, fast hon påpekade att hon inte åt mer än en gång om dagen. K4 berättar vidare 

att det är svårt att upptäcka en ätstörning då merparten av ätstörningarna inte syns 

utanpå som vid exempel UNS.  

 

M1 tror på att integrera förebyggande arbete redan i ung ålder, inte att trigga något 

men att personer som arbetar med ungdomar lär sig vad man ska titta efter och att 

man informerar barn och ungdomar vart man kan vända sig om man börjar må dåligt. 

Coacher och lärare bör använda sig av en bra värdegrund där man hela tiden försäkrar 

sig om att alla är lika mycket värda och att alla förstår det. M1 tycker också att tränare 

bör skapa ett band med sina aktiva för att få dem att känna trygghet i gruppen, inte 

bara finnas där i egenskap att lära ut sporten.  

 

Lyssnar man till individerna som drabbats av ätstörning är prevention inom idrotten 

nödvändigt. Det finns en önskan att prata mer öppet och visa att problematiken 

faktiskt existerar.  Att inte prata om det för att man inte ska trigga ett beteende som 

kan leda till ätstörning, förhindrar alltså inte att sjukdom kan bryta ut. 

6.3 Kommunikation  

På frågan om och i så fall hur K1s förening och/eller tränare agerade när K1 blev 

ätstörd blev svaret att tränaren inte märkte att K1 var sjuk. K1 kände att det saknades 

stöd från hennes tränare. 
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Tränaren märkte inget. Jag blev svagare, orkade inget och var inte intresserad, det 

möttes av irritation från min tränare. 

 

K1 anser att hur man som coach kommunicerar är viktigt att tänka på. Man bör prata 

om sjukdomen, uppmärksamma vad ortorexi är, hur vi uttrycker oss kring våra 

kroppar och kontinuerligt följa upp.  

 

Det framkommer även hos K2 att kommunikationen är viktig, när K2 själv var tränare 

inom handbollen pratade dom om att alla är olika och att det är helt okej. De pratade 

självkänsla och hur man ska bygga upp den. Vikten av att äta rätt mat och varierad 

kost för att kroppen ska må bra. K2 tänker att eftersom ätstörningar oftast är kopplat 

till psykisk ohälsa, blir ämnet lite tabubelagt. På grund av det är det därför många som 

inte vågar närma sig ämnet och just därför skulle K2 gärna se att det pratas mer om 

ätstörningar. K2 önskar att man inom föreningar tar ett större ansvar att informera om 

problematiken, lyfta tanken och att vara öppen med det. K2 tycker att större ansvar 

bör läggas på föreningar, till exempel bjud in i föräldrar till informationskvällar och 

belysa vad ätstörningar är och att det förekommer.  

 

K3 tycker att tränare och coacher bör vara tillgängliga och visa att man finns där ifall 

någon flaggar för ett beteende som bör uppmärksammas. Det är viktigt att inte 

utesluta föräldrarna då föreningen är en plats där ungdomarna vistas begränsad tid och 

man därför inte få lika stor insikt som familjen. En kommunikation mellan ledare och 

föräldrar kan fylla ut frågetecken kring spelarens hälsa. 
Kunskap saknas och det här med att våga fråga och på nåt sätt kunna stå kvar i det och 

prata om det och inte bara lämna det. Jag har upplevt många tränare som sagt du måste 

börja äta och sen släpper dom det. Det är det sista man ska göra. 

 

På högstadietiden visste folk i K4s närhet knappt vad en ätstörning var och senare 

visade det sig att K4 haft en tjej med grav bulimi i klassen, fast ingen visste något. På 

sin barn- och fritidsutbildning under gymnasiet upplevde K4 att man inte ens fick 

prata om ätstörningar. Det var tabubelagt och något som kunde trigga till sjukdom. 

Hon tror att hon hade sökt hjälp mycket tidigare om någon bara pratat om att 

ätstörningar förekom.  
Ja hade en lärare som sa -Å va smal du har blivit, hur mår du? men sen är det ju inge 

mer. 
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M1 känner av egen erfarenhet att coacher bör prata med föräldrar, just för att de i sin 

tur ska få ökad förståelse för hur deras barn har det. I hans eget fall visste inte 

coachen att han var sjuk men han tror att om det hade funnits utbildning och 

föreläsningar om ätstörningar hade det sett annorlunda ut. Det är också viktigt, som 

han tidigare nämnde, att coachen inte bara agerar tränare, utan bygger upp en relation 

med den aktiva så att man skapar ett öppet och accepterande klimat där alla känner sig 

välkomna. Dessutom är det svårt att, återigen, som man att prata om känslor på grund 

av den rådande machokulturen.  
Ja alltså jag tycker det är synd, för man ska inte hålla inne sina känslor när man är så 

ung. I värsta fall, jag kunde bli deprimerad för man blev utsatt. I skolan utsatt för kränkning, 

när ja kom hem utsatt för kränkning. Försökte jag lägga om min kost, mamma hade gjort 

pommes, så sa mina bröder -haha kolla han försöker banta! och gjorde sig roliga över det. Så 

det är mycket man håller inne och när man är så ung det är farligt för det påverkar en senare i 

livet. Men jag tycker att vi killar ska försöka få, alltså mer att det ska va jämställt, det ska va 

okej om en kille inte mår bra, om man inte känner sig ... det är inte fel med det. Det finns inget 

som heter “det här är en kvinnosjukdom”. Nej det ska inte va så. 

M1 tycker att man även i skolan bör ha mer information och skolsköterskan skulle 

kunna upptäcka risker för ätstörningar i och med hälsokontroller.  

 

Att coachen ska ha god relation med sina aktiva är önskvärt, att inte bara vara coach 

utan också vara en vuxen god vän, som lyssnar och ser dem.   

6.4 Coacher 

I samtalen med coacherna kom det fram att det inte finns något krav om utbildning 

kring ätstörningar. Alla coacherna hade dock stött på fall där individer riskerat att 

utveckla ett ätstört beteende.  

 

C1 berättar att han haft ett fall där en spelare, 12 år gammal, hade slutat äta efter ett 

visst klockslag för att det inte var bra. C1 upptäckte det tack vare att en kollega 

tidigare hade haft ett liknande fall som han berättade om, där spelaren uppträtt med 

trötthet, dåligt fokus och väldigt låg på energi. I båda fallen gav tränaren individen 

mer uppmärksamhet och hen utvecklade ingen ätstörning. 
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C2 hade inte själv varit huvudtränare för någon som varit diagnostiserad ätstörd men 

hade fall där man uppmärksammat ett osunt beteende. I C2s förening pratar man om 

problemet och konfronterar individen. 
Jag har uppmanat kompisar att alltid prata om det här, framförallt berätta för mej o 

för alla andra och det är ju något vi jobbar med i föreningen att vi ska ha attityden att man ska 

bry sig om och berätta saker om man ser och upplever och hör och tar det med kompisen 

också. Så det har varit tjejer i gruppen som säger att “Nu äter den här kompisen sämre” och då 

har jag pratat om det 

 

C2 haft två fall i andra grupper inom föreningen där professionell hjälp kopplats in, 

vilket lett till tränings- och tävlingsförbud.   
Utöver det så har jag haft mer uttalade ätstörningar som har varit konstaterade där vi 

fått tagit in professionell hjälp. 

När det handlar om svåra fall av ätstörning kopplas dietister in, för då är det som 

coach svårt att nå fram.  

 

C3 har inte själv tränat någon ungdom med ätstörning men kommit i kontakt med 

flertalet tjejer med ätstörningsproblematik inom idrott. Merparten av de sjuka hon 

träffat är unga vuxna kvinnor och män som verkar inom gym- och fitnessbranschen 

och har svårt att gå utanför kost- och träningsschema även utanför tävlingssäsong. C3 

poängterar att detta inte är en ätstörning i sig men att det är på god väg att kunna 

utvecklas till UNS vilket är oroväckande.  

 

Hur man bör arbeta preventivt var en fråga männen tyckte det var svårt att svara på. 

C1 tyckte absolut att man skulle hålla föreläsningar kring kost och ätstörningar men 

att ha krav gällande hur de ska genomföras kunde bli ett problem. Ifall föreningen får 

krav på sig är det också deras uppgift att se till att de följs, läggs kravet på coacherna 

blir det individuellt ansvar och blir också svårt att följa upp. C1 berättar att det är 

olika inom olika klubbar och i hans förening följer man som tränare med hela vägen, 

från barn- och ungdomsverksamhet upp till vuxen ålder. I större föreningar kan det 

vara så att tränarna får ett nytt lag varje säsong vilket gör det svårt att följa upp. C1 

ställer sig frågan hur stor roll en tränare egentligen bör ha men samtidigt tycker han 

att det är viktigt att man har en god relation till sina spelare och lär känna dem 

ordentligt.  Andra viktiga egenskaper hos en coach är att känna in situationen och vara 

uppmärksam ifall någon agerar annorlunda, då är det en fördel om man känner dem 
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man coachar. C1 poängterar att man borde föreläsa om kost och ätstörningar kanske 

en gång per säsong, men att inte börja prata om det för tidigt då det är onödigt att 

sätta griller i huvudet på någon. I hans grupp ser han riskerna med machokulturen 

inom sporten, det blir mycket snack i omklädningsrummet och kommentarer om 

kroppar.  

C2 tycker att man absolut borde medvetandegöra problematiken kring ätstörningar 

inom idrott samtidigt som det kan bli lite motsägelsefullt att prata om det innan de 

kanske ens vet vad det är. C2 tycker att information om kost och hur man äter 

balanserat nog är viktigt men att prata om att framkalla kräkningar för att gå ner i vikt 

inte borde talas om i för unga åldrar. 
När dom är uppe i gymnasieålder där, då brukar jag hela tiden prata om att vi ska bry 

oss om varandra. Och att faktiskt tillåta oss att prata om saker som ibland skulle kunna 

uppfattas som fel men att det faktiskt är för att vi bryr oss om varandra och att vi inte 

skvallrar. 

C2 berättar att de tillsammans med Värmlandsidrotten haft utbildningstillfällen om 

ätstörningar som tränare och aktiva kan gå på men att det inte varit ett krav för 

tränarna att delta. C2 stärker påståendet att man som coach bör ha en bra relation till 

sina atleter, att de ska kunna känna sig trygga att prata med honom. 

Både C1 och C2 nämner att de ser lite risker med idrottsgymnasium. C1 har träffat 

många i sin sport som flyttat hemifrån tidigt och som inte har någon koll alls på hur 

man ska äta för att orka med både skola och idrott. C2 berättar en anekdot där tjejer 

på en skola i en större stad inspirerades av varandras viktnedgång och väldigt många 

där fick problem med ätstörningar.  

C3 jobbar inte inom någon förening men anser att hon själv som coach har ett ansvar i 

hur hon uttrycker sig både till de hon tränar och i sociala medier. Att visa att det inte 

är utseendet som har betydelse utan vem du är som person. Att träning ska 

genomföras för att det är roligt och inte på grund av att man vill se ut på ett visst sätt.  
På mina pass försöker jag lägga fokus på vad kroppen klarar av, inte hur den ser ut. 

C3 försöker själv visa upp alla sidor för sina klienter och inte bara de bra 

träningspassen eller den bästa formen.  

 

Coacherna har lite olika upplevelser av ätstörningar och det verkar vara ett känsligt 

ämne som man inte riktigt vet hur man ska prata om. Att man bör prata om det ändå 

verkar det som att samtliga är överens om.  
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka problematik med ätstörningar 

relaterat till idrott och om vi ska arbeta preventivt med detta. Mina förhoppningar i 

början av arbetet var att kunna ta fram en modell för hur vi ska arbeta preventivt med 

ätstörningar i idrottssammanhang. Förhoppningarna var höga och tiden knapp men jag 

hoppas med min undersökning väcka tankar, skapa diskussion och öka medvetenheten 

för hur vi pratar om kost och våra kroppar. Då idrotten är ett forum som för folk 

samman borde det även vara en arena för att höja självkänslan och skapa 

meningsfullhet. Två viktiga komponenter till att bibehålla god psykisk hälsa 

(Antonovsky, 2005). Barn och ungdomar får i bästa fall bättre självkänsla och 

kroppsbild av motion, fysisk aktivitet och organiserad idrott. I sämsta fall kan 

organiserad idrott framkalla prestationsångest ifall personen inte når upp till idrottens 

gemensamt satta mål (Keski- Rahkonen, Charpentier, 2011). Återkommande från 

intervjuerna var just dålig självkänsla, yttre press och tränare som inte uppfattade 

sjukdomen. Detta kan tyda på att vi behöver bli mer medvetna om hur vi 

kommunicerar kring just kost och kropp. Här blir det extra viktigt för oss coacher att 

arbeta utifrån den eklektiska metoden, att finna den väg som är bäst att gå för varje 

individ och hjälpa dem till bättre självkänsla och att bli trygga i sin idrott (Gjerde, 

2012). 

 

Då jag endast intervjuat coacher från två olika föreningar inom helt olika idrotter i 

Värmland, samt en coach som agerar mer PT, vet jag inte hur det faktiska arbetet mot 

ätstörningar ser ut inom idrotten idag. Det var heller inte vad jag primärt var 

intresserad av. Mitt fokus var att få ökad förståelse för hur coacher skulle kunna agera 

när ett riskbeteende dyker upp, när man ska vara extra uppmärksam och hur man ska 

närma sig ämnet. Som det framkom i intervjuerna är coachen en viktig person i 

idrottarens liv, som i K1s fall kunde en annan coach kanske varit skillnaden mellan 

hennes sjukdom, avhopp och en fortsatt karriär.  

 

Ätstörningar borde vara något man jobbar med inom idrotter där man redan löper 

högre risk, samtidigt som det är inom de områdena som man inte alltid vill delta i 
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arbete kring ämnet (Sherman & Thompson, 2014). Då jag i mina intervjuer med C1 & 

C2 fick höra om fall av pojkar som fått ohälsosamma idéer kring kost och träning, bör 

vi även prata om ätstörningar med män för att förhindra att fler drabbas av sjukdom. 

Då män som tidigare nämnts, har svårt att upptäcka symptom innan det gått för långt 

(MacLean, et al. 2015). Enligt Hirdman (2008) skapar samhället synliga och osynliga 

normer kring kvinnligt och manligt som vi förhåller oss till, därför tänker jag att det 

blir extra viktigt att vi faktiskt behandlar problematiken kring ätstörningar hos män 

också. Kanske vore det en idé att börja arbeta preventivt även inom sporter där man 

inte tänker att de ska dyka upp, som i exempelvis ishockey.  

 

I vilken ålder man ska börja uppmärksamma ämnet ätstörningar är svår då man inte 

vill eller bör trigga igång idéer som inte redan finns. Först när man kommer upp i 

tonåren bör man prata direkt om ätstörda beteenden och hur vi ska undvika dem. Det 

är bättre att vara rakt på sak, än att prata runt omkring ämnet utan att lyfta fram själva 

problemet (de Bruin, 2017), vilket också flera nämner under intervjuerna. Det vi kan 

ta lärdom utifrån detta är att våga prata, då många som är drabbade känner sig 

ensamma i sin sjukdom.  

 

Återkommande ämnen från intervjuerna med de som varit diagnostiserade sjuka var 

fokus på kroppens utseende, att vara fin och duktig. Här kan vi som coacher än en 

gång fylla en stor roll! Genom att tänka på hur vi förmedlar budskap och pratar kring 

kropp och kost kommer vi långt i det preventiva arbetet, då just kommentarer kring 

kroppens utseende och vikt kan vara särskilt triggande (de Bruin, 2017).  

 

Hur väl coachen känner sina aktiva är något diskuterades med flera individer i mina 

intervjuer, både hos idrottare och coacher. Både C1 och C2 ansåg sig ha en bra 

relation med sina aktiva och då ingen av dem haft ett uttalat fall av ätstörning i sina 

ungdomsgrupper kan detta ses som positivt i förebyggande syfte.  

 

Den större föreningen, som C2 representerade, var mer medveten om att ätstörningar 

förekommer och hade inslag av förebyggande arbete i sin verksamhet. Den mindre 

föreningen, representerad av C1, arbetade inte alls kring ämnet och jag blev ombedd 

att föreläsa om kost och ätstörningar då coachen uppfattade att det fanns ett behov att 

fylla. Idag finns inga krav på föreningar att arbeta förebyggande men kanske min 
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studie kan väcka intresse för vidare undersökningar i ämnet då det verkar finnas en 

önskan om att uppmärksamma sjukdomsbilden just i förebyggande syfte, för som vi 

vet är chansen att bli frisk större ju tidigare problemen upptäcks (Lin, 2014). Alla 

föreningar fungerar inte likadant, vissa coacher följer sina elever från barndom till 

vuxen ålder. Endel får nya lag varje säsong. Ska ansvaret på förebyggande arbete 

ligga på coach, förening eller föräldrar? Jag säger att det är en mix av de tre, coachen 

borde bli utbildad i ätstörningsproblematik och ha en god relation till sina aktiva. Som 

Bronfenbrenner (1998) förklarar i sin modell är det bland annat dessa komponenter 

som spelar in för hur en individ utvecklas. Föreningen bör arbeta förebyggande med 

att skapa ett tryggt klimat. Föräldrarna bör i sin tur bli inbjudna till information av 

föreningen för att bli mer involverade i sitt barns vardag. Coacher borde arbeta mer ur 

ett genusperspektiv och försöka att se utanför de manliga och kvinnliga normerna.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Jag fick flera gånger omvärdera min intervjuguide vilket känns ganska logiskt med 

tanke på att ätstörningar inte är homogena, det ser olika ut för olika individer och vad 

som kommer fram när man frågar kan se väldigt olika ut. Jag fick hålla guiden öppen 

och flytande för att kunna få ett bra samtal med mina respondenter. Skulle jag gjort 

något annorlunda hade jag begränsat mitt urval ytterligare för att verkligen nischa mig 

på den inriktningen jag ville ha. Att vara mer tydlig i vad jag vill, är något jag tar med 

mig inför kommande projekt. Jag hade dessutom istället mailat ut enkäter till 

föreningar i Värmland för att se hur och ifall man redan arbetar preventivt och utifrån 

det se över behovet, ifall det ens finns något. Problemet med enkäter och föreningar 

där ätstörningar förekommer oftare är att svaren kanske inte stämmer överens med 

verkligheten då organisationen sällan vill erkänna att problem finns (Sherman & 

Thompson, 2014). Med enkäter hade jag nått ut till en bredare massa, kommit i 

kontakt med individer som är aktiva nu och personer som inte varit sjuka men som 

kanske ändå har skeva tankar kring kost och träning. Det hade varit intressant att ta 

del av deras tankar också för det är dem vi ska jobba med.  
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 7.3 Framtida forskning 

Jag får ändå lov att konstatera att tack vare det här arbetet har jag banat väg för hur 

jag ska gå tillväga i framtiden. Jag skulle önska att det införs något slags krav på 

utbildning av ledare inom idrotten idag. Det finns många ideella ledare inom 

föreningsidrotten och kvalitén på undervisningen kan variera eller rent av utebli. Jag 

själv har stött på ledare som inte alls är medvetna om hur de kommunicerar kring 

kropp, självkänsla och kost. Idag är ätstörningar starkt kopplat till unga tjejer men vi 

vet att det förekommer, om än i mindre skala, hos män också. I Storbritannien har 

man sett att män inte kan identifiera sina symptom då ätstörningar är så starkt 

ihopkopplat med att vara en kvinnlig sjukdom (MacLean et al. 2015). Inte heller 

omgivningen, både familj och verksamma inom hälsobranschen, ska ha upptäckt 

symptomen (Räisänän, Hunt, 2014). Än en gång visar Bronfenbrenners (1998) teori 

på hur påverkad en individs utveckling blir beroende på vilken miljö hen befinner sig 

i. Kanske har det att göra med de manliga normerna, män ska generellt sett ha mycket 

muskler och inte visa sig psykiskt svaga. Att män uppfostras att inte visa känslor är att 

göra dem en björntjänst. Därför hade jag velat se mer forskning kring män och deras 

upplevelser av ätstörningar. Jag hade gärna sett att man även jobbar mer kring genus 

inom idrotten överlag. Det är viktigt att vi talar om detta i ett tidigt skede med pojkar, 

för att de inte ska indoktrineras i denna hårda manlighet. Eftersom ätstörningar inte är 

något som enbart drabbar kvinnor, känner jag ett ansvar att sprida detta. Även om det 

är svårt, så är det viktigt att coachen tidigt identifierar ätstörning hos atleter då 

försenad behandling gör det svårare att bli friskförklarad (de Bruin, 2017). Med 

dagens skönhetsideal tror jag det är lätt att begränsa sig lite för mycket inom kost och 

träning. Samtidigt bör det påpekas att hos atleter är det inte alltid utseendet som är 

drivande till ätstörning utan fokus på prestation (Håman, 2016). Som tränare tycker 

jag att man har ett ansvar att förmedla en sund bild utåt till sina atleter, något jag själv 

fick erfara vid mitt första uppdrag hösten 2017. Jag själv har haft en ganska strikt bild 

på kost och träning men hade under ett års tid försökt lägga om min livsstil till en mer 

balanserad bana. Jag jobbade för ett företag vars fokus ligger i att träna allsidigt och 

tävla mot sig själv. Vikt och mätning var helt frivilligt. Ingen av mina klienter ville 

varken vägas eller mätas och jag fick feedbacken att äntligen är det glädje att träna 

igen. Anledningen att de just valt detta företag var för att ingenstans marknadsför de 

sig genom att skriva om viktnedgång. Fokus låg på individuell prestation och glädje. 
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Att jag som kvinnlig coach inte pratade om vikt eller hur våra kroppar såg ut bidrog 

till ett väldigt tryggt träningsklimat och mina klienter utvecklades mycket positivt 

under våra 8 veckor tillsammans. Dock bör tilläggas att detta var vuxna individer som 

köpt ett träningsprogram, vägning och mätning ska inte förekomma bland ungdomar. 

För mig blev det i alla fall en vändpunkt i min syn på fitness och träning. Jag har stött 

på så många tjejer och killar som viger sitt liv till gymmet och de flesta jag pratar med 

har ett väldigt strängt förhållande till träning. På sikt tror jag inte att det är hälsosamt.  

Det som berörde mig mest med Aftonbladets kampanj Landet Ätstört (Inizio, 2018), 

var att så unga flickor och pojkar tar kontakt med ätstörningsenheter. Det är 

alarmerande och vi bör ta detta på allvar. På min tid lekte jag fortfarande med 

barbiedockor, nu vill barnen ha magrutor. I Landet Ätstört (Inizio, 2018) delade 

hockeyproffset Jonathan Hedström öppenhjärtligt med sig om sina 

ätstörningsproblem och jag önskar fler män kunde acceptera att det är okej att visa sig 

sårbar, för ätstörningar kan drabba vem som helst, inte bara kvinnor.  Samtidigt som 

vi kvinnor bör tänka över hur vi kommenterar våra egna kroppar inför barn och 

ungdomar. Genom den här kvalitativa studien hoppas jag kunna bidra till att öka 

acceptansen och minska skammen kring ätstörningar och psykisk ohälsa. Jag vill öka 

min egen förståelse kring träningsklimat och själv fortsätta utveckla en 

hälsofrämjande miljö till mina framtida klienter för att minska risken att skapa hets 

kring kost och träning. Även om jag idag arbetar med mottot “träning ska vara kul 

och utmanande” så vet man inte vad man stöter på i framtiden. Då är det bra att tidigt 

kunna se varningstecken hos individerna man tränar. Jag tror att vi som coacher kan 

göra mer skillnad än vi tror, att bli sedd och hörd kan vara skillnaden som avgör hur 

sjuk man hinner bli.  
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Bilaga 1 

 

Hejsan, 

Mitt namn är Linnéa Persson och jag är student på coachingprogrammet på Karlstads 

universitet. Nu är det i slutskedet av mina tre års studier och det är dags att skriva min 

examinerande C- uppsats. Jag söker därför respondenter som kan tänka sig att ställa 

upp och bli intervjuade av mig.  

 

Det är en kvalitativ intervjustudie som kommer att handla om hur  vi ska arbeta 

preventivt med ätstörningar inom föreningsidrotten. Intervjun är beräknad att ta ca 30- 

40 minuter, valet av intervjuplats kommer vi överens om efter Ditt önskemål. Det är 

frivilligt att ställa upp och Du kan avbryta intervjun när Du vill. Informationen 

kommer att behandlas konfidentiellt alltså kommer inte Din identitet att avslöjas. Den 

insamlade datan kommer enbart att användas inom ramen för min uppsats. 
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Om Du har några frågor så är Du välkommen att höra av Dig till mig på min mail: 

linnea.sm.persson@gmail.com  Jag vore oerhört tacksam om Du kan tänka Dig att 

ställa upp på en intervju.  

 

Tack på förhand! 

Linnéa Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  

 

"Hej!  

Jag studerar Idrottscoach programmet vid Karlstads Universitet och ska nu skriva min 

C-uppsats.  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur coacher/föreningar ska upptäcka och 

agera när det kommer till ätstörningar och hur vi ska kunna arbeta förebyggande med 

ätstörningar inom idrotten.  

Jag söker respondenter som har eller har haft ätstörning och är eller har varit aktiva 

inom en idrott.  

Intervjuer sker via telefon/dator eller face to face. Allt är konfidentiellt och sker under 

tystnadsplikt. 

Jag söker både kvinnor och män i åldrarna 18-35 år." 
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Bilaga 3  

 

Hur ska vi arbeta preventivt med ätstörningar 

Intervjuguide (till sjuk/aktiv) 

 

Berätta mer om dig och vem du är? 

Är du aktiv inom någon idrott idag? 

Inom vilket idrott vad du aktiv när du blev sjuk? 

På vilken nivå var du aktiv då? 

Hur länge var du aktiv? 

Berätta om din sjukdom, hur gammal var du när det började? 

Minns du när det bröt ut? Varför tror du det bröt ut just då? 

Fick du hjälp? 

Hur agerade din tränare? 
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Vilka faktorer tror du är utlösande för en ätstörning? 

Hur tror du att vi som ledare kan arbeta preventivt? 

Vilken ålder tror du att man bör börja prata om detta och varför just vid den åldern? 

Hur tycker du vi att vi som ledare/coacher ska prata kring problematiken? 

Vad tror du är viktigast i arbetet med att förhindra ätstörningar inom 

föreningsidrotten? 

Hur bör kommunikationen med föräldrarna se ut? 

Kände du att det saknades något i det preventiva/förebyggande arbetet när du var 

aktiv och i så fall vad? 

 

Intervjuguide (coach) 

Berätta vem du är och vad du arbetar med? 

Hur länge har du varit ledare inom föreningsidrott?  

Hur länge har du varit ledare i just den här föreningen? 

Vilken ålder är det på ungdomarna i den här föreningen?  

Hur skulle du beskriva en ätstörning? 

Har du kommit i kontakt med någon som har en ätstörning?  

I vilket sammanhang var detta?  

Hur upplever du problematiken kring ätstörningar inom den idrott du är verksam i?  

Hur arbetar ni idag kring ätstörningar?  

Hur upptäcker man en ätstörning?  

Pojkar är ett mörkertal, hur går dina tankar kring detta ?  

Hur tror du man ska närma sig ämnet? 

Tror du att vi som ledare kan arbeta preventivt? 

Vilken ålder tror du att man bör börja prata om detta? 

Vad är viktigast i arbetet med att förhindra ätstörningar? 

 

 

 

 


