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Abstract 
 
Syftet med studien var att undersöka elitidrottares syn på kroppsideal och ätstörningar inom 

friidrotten. Studien vände sig till studeranden på friidrottsgymnasierna i Sverige. 

Undersökningen genomfördes i två delstudier. Den första var av mera orienterande karaktär 

och utgjordes av en enkätundersökning, medan den andra utgjordes av fördjupade intervjuer. 

Resultatet visade att det finns ett specifikt kroppsideal inom elitfriidrotten, vilket många 

idrottare jämför sig med. Friidrottarna var allmänt nöjda med sina kroppar eftersom de främst 

såg dem som redskap för att kunna prestera och uppnå resultat. Risken för att utveckla 

ätstörningar ansågs vara starkt kopplad till individens tidigare erfarenheter och förmåga att 

hantera krav på prestation och jämförelserna med andra elitidrottare. I övrigt var kroppsideal 

och ätstörningar inget som diskuterades inom elitfriidrotten. För att förebygga ätstörningar 

underströk respondenterna vikten av informationsspridning och skapandet av en trygg 

friidrottsmiljö där öppen kommunikation mellan tränare och adepter förs.  

 

Resultatet analyserades utifrån en socialkonstruktivistisk teorigrund med speciellt fokus på 

relevansstrukturer, institutionalisering samt upplevelsen av kroppen inom en institution.  

 

Nyckelord: Kroppsideal, ätstörningar, elitidrott, friidrott  

 
 
  



 
 

   
  

 
Förord 
 
Att arbeta med denna uppsats har varit intressant och framför allt lärorikt. På grund av 

ämnesvalet har det även varit utmanande, speciellt när det kommer till att engagera 

respondenter i undersökningen. Jag vill därför rikta ett extra stort tack till de respondenter 

som ställt upp – fyllt i enkäter och deltagit i intervjuer. Ni har bidragit med många viktiga 

insikter som fört studien framåt. Jag har haft möjligheten att arbeta tillsammans med flera 

nyckelpersoner som bland annat hjälpt till vid distribuering av enkäter och kontakt till 

friidrottsgymnasierna. Tack till er! 

 

Jag vill också tacka min handledare, Susanne Linnér, som har visat stort stöd och som varit ett 

fantastiskt bollplank genom hela arbetets gång. Slutligen riktar jag ett tack till examinator 

Joakim Åkesson, samt min opponent för konstruktiv feedback.  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till studien och dess problemområde. Syfte och 

frågeställningar presenteras och centrala begrepp definieras. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vi tenderar ofta att tänka på elitidrott som någonting hälsosamt. Detta antagande om hälsa 

kan delvis kopplas till idrottares prestationsförmåga eller vad de kan och är villiga att 

uppoffra genom träning och disciplinering. Men i samband med hög konkurrens och krav på 

ständigt bättre resultat kan elitidrotten även uppfattas som långt ifrån hälsosamt. Betydelsen 

av en frisk och skadefri kropp är inom elitidrotten högt prioriterat. Den fysiska 

funktionsförmågan testas ständigt för att se till att atleten kan prestera på topp medan den 

psykiska förmågan emellertid får ett alltför begränsat utrymme. Det finns tecken som tyder på 

att den psykiska hälsan påfrestas och utmanas inom elitidrottsmiljön, däribland även 

ätstörningsproblematiken (Åkesdotter & Kenttä, 2015). 

 

Den hälsosamma elitidrotten har ifrågasatts i och med att en växande subpopulation av 

idrottare lider av psykisk ohälsa och ätstörningar. Ätstörningar är dessutom klart vanligare 

inom idrotten än i övriga samhället. Uppskattningsvis lider ca 3 % av befolkningen av någon 

form av ätstörning och motsvarande siffra inom idrotten är 10 %. Gemensamma 

bakgrundsfaktorer till ätstörningar så som låg självkänsla, viljan att möta könsspecifika 

kroppsideal, kontrollbehov och framför allt en snedvriden kroppsuppfattning har kunnat 

urskiljas (Sundgot-Borgen, 1996). Vad som gör att just idrottare löper större risk för att 

utveckla ett stört ätbeteende har diskuterats flitig och bilden av olika idrotters inverkan på 

ätstörningsproblematiken är ytterst komplex och tvetydig. En bidragande orsak till den högre 

nivån av drabbade idrottare kan vara att många idrotter understryker kopplingen mellan 

kroppsvikt, kroppssammansättning och optimal prestation. 

 

Balansen kan vara hårfin till att det uppstår näringsbrist och ökad risk för ätstörningar. 

Identifieringen av ätstörningar inom idrotten är svår, kanske främst på grund av att effekten 

av ätstörningar inte alltid visar sig direkt. En atlet kan alltså lyckas prestera trots att denne 

lider av ett stört ätbeteende. Många allvarliga fysiska symptom kommer smygande och tar sig 
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uttryck i ett senare skede (Keski-Rahkonen, Charpentier, & Viljanen, 2011). För att kunna 

undvika de konsekvenser som undernärd kropp kan innebära för en atlet bör ätstörningar 

inom idrotten tas på allvar.   

 

Det råder även en bristande kunskap om ätstörningar samt hur dessa kan identifieras och 

hanteras (Sundgot-Borgen, 1996). Riksidrottsförbundet (RF) understryker idrottsrörelsens 

ansvar att förmedla kunskap om kostens betydelse för idrottare. Samtidigt menar RF att det är 

av stort värde att utbilda och medvetandegöra idrottares omgivning om vilka attityder och 

signaler som förmedlas angående vikt eftersom dessa kan ha inflytande på hur synen på den 

egna kroppen utvecklas (Riksidrottsförbundet, 2016). Det som beskrivs inom en del idrotter 

överensstämmer dock inte alltid med RF:s styrdokument. Framför allt i idrotter där en lätt 

kropp anses vara fördelaktig förekommer stor kunskapsbrist om sund kosthållning och 

viktkontroll. Det är ofta i dessa idrotter som atleter skapar ett problematiskt förhållande till 

kroppen och kommentarer om kroppsvikten är vanliga (Stier, 2012).  

 

För att kunna sträva mot ett fysiskt och psykiskt hållbart idrottande bör vi identifiera orsaker 

som kan förhindra hållbarheten. Ätstörningar är ett bevisat hinder som bidrar till att 

insjuknade idrottare avslutar sin karriär alltför tidigt. Med denna studie hoppas jag kunna 

närma mig frågan hur vi inom friidrotten kan arbeta förebyggande med ätstörningar genom att 

studera elitsatsande friidrottares syn på kroppsideal och ätstörningsproblematiken.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv belysa och 

beskriva elitidrottares syn på kroppsideal och ätstörningar inom friidrotten.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Hur beskriver elitidrottarna de kroppsideal som finns inom friidrotten? 

- Hur beskriver elitidrottarna ätstörningar inom friidrotten? 

- Vilka faktorer kan enligt elitidrottarna bidra till att förebygga ätstörningar inom 

friidrotten?  
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För att kunna närma sig frågeställningarna antas en samhällsvetenskapligt orienterad 

forskningsingång. Målet är att bredda kunskapen om ätstörningsproblematiken i friidrotten 

och ge underlag för eventuella åtgärder och policyn för förebyggande arbete.  Detta görs 

genom att vända sig till elitsatsande idrottare på friidrottsgymnasier i Sverige.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till idrotten friidrott och mera specifikt till populationen elitfriidrottare 

inom friidrottsgymnasier i Sverige. Valet att vända sig till friidrotten baseras delvis på 

personligt intresse, men även på att friidrotten är en mångfacetterad och relativt 

kroppsfokuserad idrott som omfattar såväl löpgrenar som kast- och hoppgrenar. Olika grenar 

inom friidrotten ställer sina specifika krav på kroppen och bidrar därmed till att olika 

kroppstyper förespråkas och utvecklas. I denna studie inkluderas samtliga friidrottsgrenar för 

att kunna få en bättre inblick i friidrotten som helhet. 

 

1.4 Begrepp och definitioner 

1.4.1 Ätstörningar 

 

Begreppet ätstörningar är ytterst komplext och syftar till ett spektrum av attityder och 

föreställningar riktat mot kroppsvikt, kroppsform, kostintag och dieter med mål att 

åstadkomma en förändring av kroppen som kompensation för kroppsmissnöje (Edlund, Jodal, 

Åkesdotter, & Carlsson, 2016). Ätstörningar omfattar konventionellt tre kliniska diagnoser; 

anorexia nervosa, bulimia nervosa och anorexia utan närmare specifikation. 

Diagnostiseringen av dessa görs bland annat genom det amerikanska klassifikationssystemet 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (de Bruin, 2010). 

Utöver de kliniska diagnoserna finns även tre subkliniska begrepp som kompletterar 

diagnosen ätstörningar. Dessa är hetsätningsstörning, idrottsanorexi och ortorexi. De 

subkliniska problemen är vanligare än de kliniska och innebär liknande besatthet gällande 

mat, ätande, vikt och figur. Dessa tillstånd kallas vardagligt för störda ätbeteenden och utgör 

ökad risk för att utveckla allvarliga ätstörningar (Edlund, Jodal, Åkesdotter, & Carlsson, 

2016). 
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I denna uppsats kommer tyngden inte läggas vid diagnostiseringen av ätstörningar och 

begreppet ätstörningar används därför allmänt övergripande för att uttrycka såväl den kliniska 

som den subkliniska problematiken.  

1.4.2 Elitidrott och elitidrottare 

 

Elitidrott ställs ofta som en motpol till bredd- och motionsidrotten. Den relativa definitionen 

av elitidrottsutövare är en atlet som genom en målmedveten idrottssatsning befinner sig på 

nationell eller internationell nivå.  Även om elitidrotten kan kategoriseras till en viss nivå av 

idrott, är det svårt att hitta en tydlig förklaring av vad den innebär. 

 

I den aktuella uppsatsen kommer Sundgot-Borgens definition av en elitidrottare användas:  

 

[…] en som är kvalificerad för landslaget på junior- eller seniornivå, eller som har 

varit aktuell i en rekryteringsgrupp av nämnda lag. (Sundgot-Borgen, 1994, s. 414).  

1.4.3 Friidrottsgymnasier i Sverige 

 

Friidrottsgymnasierna i Sverige (FIG) är underordnat Riksidrottsförbundet och finns idag på 

sju orter runtom i landet. Friidrottsgymnasierna ska ge friidrottare möjlighet att kombinera 

studier med träning för att kunna satsa mot den nationella- och internationella eliten. 

Studeranden erhåller upp till 700 poäng i ämnet specialidrott, vilket innebär friidrottsträning 

och teoretisk utbildning i träningslära.  

 

Det är RF som beslutar om antalet studieplatser på gymnasierna och för närvarande har 

friidrotten 162 platser till förfogande. Dessa platser fördelas i sin tur mellan de olika 

gymnasieorterna av Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Intagningarna till friidrotts-

gymnasierna görs med hjälp av färdighets- och lämplighetsgrunder baserat på tester och 

intervjuer (Svenska friidrottsförbundet, 2016). 

 

  



 
 

   
 

8 
 

2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet. Mycket av 

den forskning som har gjorts kring kroppsideal, idrott och ätstörningar riktar sig till kvinnor. 

Detta kan bero på att kvinnor oftare anses hamna i riskzonen för att utveckla ätstörningar 

(Stice, 2002).  

 

2.1 Samhällsnormer, kroppsideal och idrott 
 

Som en kroppslig varelse är människan del av en kontext som ger kroppen mening. Kroppen 

ges alltså betydelse i sociala sammanhang och är ofta symboliskt laddad. Människans 

kroppsbild knyter samman den individuella kroppsligheten med samhällets föreställningar om 

kroppsideal. Wilhelm Kardemark (2013) valde utifrån denna bakgrund att studera svenska 

hälsotidskrifter mellan år 1910–2009 för att undersöka hur hälsoförståelsen påverkas av synen 

på kroppslighet, relationalitet, föreställningar om maskulinitet och femininitet samt 

tongivande förståelser av kunskap och vetenskap. Hälsotidskrifterna valdes eftersom de 

uppfattades som en produkt av sin kontext samtidigt som tidskrifterna bidrar till att forma den 

kontext de är del av.  

 

Resultatmässigt kunde Kardemark konstatera att vi rör oss alltmer från den kontext som 

framhäver den naturliga kroppen till en kontext som idealiserar den disciplinerade kroppen. 

Den disciplinerade kroppen är ett ideal som människan måste skapa och utgör en sorts mall 

som kroppar mäts mot. Kroppen blir i denna jämförelse till idealet ett projekt för individen. 

Den slanka, disciplinerade kroppen symboliserar styrka och kontroll och blir ett objekt för 

sexuell åtrå. De kroppar som dock bör undvikas knyts samman med åldrande, slapphet och 

bristande självförtroende (Kardemark, 2013). Vissa kvinnliga idrottare blir emellertid i en 

svår situation eftersom det feminina kroppsidealet betonar den mindre kroppen med låg 

kroppsvikt. Samtidigt kan en mera muskulös kropp vara fördelaktig för att prestera i många 

idrotter.  Det finns därmed ett behov för idrottarna att förhandla i sina liv och att ständigt väga 

mellan behovet av muskler och det kroppsideal som framställs som optimalt i samhället.  

Vidare finns en viss motsägelsefullhet i det västerländska kroppsidealet då vissa 

hälsotidskrifter skriver om överflödet som människan lockas att leva i. Som motreaktion till 



 
 

   
 

9 
 

överflödet av krav och egoism finns även en efterfrågan på balans och måttlighet mellan vad 

kroppen utsätts för och vad den klarar av. Här riktas stor kritik mot den individuella idrotten 

där kroppen blir en slav för egen ärelystenhet (Kardemark, 2013).  

Magnus Kilger (2010) studerade hur högaktiva idrottare talar om erfarenheter och tankar om 

sitt idrottande, samt hur de förhåller sig till ideal om träning, idrottande och hälsa. Kilger 

kunde konstatera att idrotten och atleternas personlighet var omöjliga att särskilja. Samtidigt 

som respondenterna i undersökningen betonar att estetiska drivkrafter inte borde vara orsaken 

till idrottande, framstod det kroppsliga idealet väldigt tydligt i intervjuerna. En vältränad 

kropp var trots allt viktig och det fanns en klar bild av hur idealen såg ut samt att de hade ett 

eget ideal som de förhöll sig till. Några av idrottarna beskrev sig själv som besatta av såväl 

träning som utseende och att det ständigt fanns ett visst missnöje med den egna kroppen. De 

utseendemässiga målen sattes till och med högre än de rent sportsliga målen.  

En vältränad kropp symboliserade det hälsosamma idealet och övriga idrottare fungerade ofta 

som måttstock för hur kroppen förväntas se ut. Fysiskt inaktiva kopplades starkt samman med 

ohälsa, ansvarslöshet och övervikt. En vältränad kropp översattes däremot till 

personlighetsdrag som positiv, energisk och disciplinerad – många egenskaper som 

efterfrågas i samhället i stort. Det bör däremot understrykas att idrottarna ansåg att det var 

deras personlighet som gjort dem till idrottare och inte idrotten som format personligheten 

(Kilger, 2010).  

På samma sätt som Kardemark (2013) konstaterade Kilger att det aktiva valet som varje 

person har att vara fysiskt aktiv betonas. Individen har ett ansvar mot samhället och 

människan blir påtagligt autonom i uppgiften att skapa sin hälsa. Det kollektiva ansvaret 

förblir många gånger i bakgrunden eftersom det framförs vara den enskildes ansvar att 

överleva i en problematisk värld (Kilger, 2010). 

Idrottare exponeras enligt Stice (2002) för dubbla hot när det kommer till pressen att 

upprätthålla den ideala kroppen. Dessa källor till press härstammar delvis från det 

västerländska samhället och delvis från den idrottskultur idrottaren ingår i. Idrottaren 

exponeras till båda av dessa kontexter. Pressen som finns inom det västerländska samhället 

och inom idrotten kan leda till missnöjdhet med den egna kroppen, vilket i sin tur utgör en 

riskfaktor för utveckling av ätstörningar. Hur pass stort intryck dessa faktorer har på 
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idrottaren beror på hur starkt de internaliseras som sociala kroppsideal hos individen (Stice, 

2002).  

Hausenblas och Symons Downs (2001) genomförde en metaanalytisk litteraturundersökning  

berörande kroppsuppfattning bland atleter och icke atleter. Studien omfattade 78 stycken 

forskningar, såväl publicerade som icke publicerade. Resultatet visade att atleter i 

forskningsrapporterna hade en bättre kroppsuppfattning än kontrollgrupperna. Denna effekt 

var dock relativt liten. Som i många andra studier om kroppsuppfattning kunde skribenterna 

konstatera att den negativa inställningen till kroppen var betydligt högre bland kvinnor. Detta 

kan bero på att andelen forskning som görs på män är väldigt liten inom området. Det fanns 

även en signifikant positivare kroppsuppfattning hos högskolestuderande atleter än hos dem 

som var aktiva i klubb- eller fritidsverksamhet. 

 

Vid en jämförelse mellan tyska elitgymnaster, icke-elitgymnaster och en kontrollgrupp 

undersökte de Bruin, Oudejans, Bakker och Woertman relationen till stört ätbeteende och 

kroppsbild (2011). I enlighet med Hausenblas och Symons Downs (2001) studie, visade sig 

gymnasterna vara betydligt mera positivt inställda till sina kroppar än kontrollgruppen. Trots 

det använde elitgymnasterna olika typer av dieter i större omfattning än de övriga. Dieternas 

syfte var därmed inte kopplat till att förändra kroppens utseende för att minska kroppsligt 

missnöje. Beteendet var närmare ett resultat av att elitgymnasterna ansågs kunna prestera 

bättre idrottsligt om dieter brukades. För kontrollgruppen betydde smalt att vara vacker, 

medan gymnasterna menade att smalt var det samma som vinst.  

2.2 Ätstörningar inom idrotten 
 

Ätstörningar är ett multifaktoriellt problem, vilket betyder att flera omständigheter – så som 

psykologiska, biologiska och sociala – kan vara väsentliga för dess utveckling. Även 

samverkan mellan individens mottaglighet och utlösande faktorer är avgörande för om en 

ätstörning får fotfäste. Vanliga egenskaper hos människor med en ätstörning har genom 

forskning visat sig vara plikttrogenhet, envishet, perfektionism och hög ambitionsnivå. Detta 

är även egenskaper som ofta återfinns inom elitidrotten (Sundgot-Borgen, 1996). 

Hur individen uppfattar och ser på sin kropp är starkt kopplad till risken att utveckla en 

ätstörning (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999). Forskningen är dock 
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tvetydig när det kommer till hur kroppsuppfattningen och ätstörningar hör samman inom 

idrotten. Många studier har kunnat påvisa att atleter har bättre självkänsla och 

kroppsuppfattning än de som inte idrottar (Hausenblas & Symons Downs, 2001; Haase, 

Prapavessis, & Owens, 2002). Samtidigt är ätstörningar ett betydligt vanligare fenomen bland 

idrottare, och framför allt bland elitidrottare som utövar idrotter där kroppsvikt är av betydelse 

för prestationen (Kong & Harris, 2015; Sundgot-Borgen, 1994).  

 

Huruvida aspekter i idrottsmiljön ökar risken för att utveckla ätstörningar är oklar, men 

mycket tyder på att idrottsmiljön kan försvåra identifieringen av idrottare som befinner sig i 

riskzonen. Thompson och Sherman (1999) menar att det kan finnas likheter mellan de 

karaktärsdrag som kopplas till ”den goda atleten” och de som kopplas till anorexia nervosa. 

”Den goda atleten” är plikttrogen, beslutsam och har en mental styrka som innefattar 

självdisciplin och uppoffrande. För en framgångsrik atlet är förmågan att kontrollera känslor 

och kropp vid prestation ytterst viktig. Känslan av kontroll är också central för en individ med 

anorexi, men begreppet bör här inte förväxlas med mental styrka eller mental hälsa. Även 

förpliktelsen till överdriven träning trots eventuellt smärta eller skada kan identifieras bland 

båda grupperna. Om träning förhindras väcks ofta ängslan och skuldkänslor. Till detta hör 

även strävan efter perfektion och att vara andra till lags. Atleten förlitar sig ofta helt på sin 

tränare och vill visa att hon kan möta tränarens förväntningar medan en individ med anorexi 

tenderar att ha liknande behov av bekräftelse (Thompson & Sherman, 1999). Vidare kunde 

forskarna konstatera att atleterna ofta tog efter tränarnas tro att en låg fettprocent gav fördelar 

vid resultatprestation. En förskjutning från resultat- och prestationsfokus till idrottarnas hälsa 

efterfrågades. 

 

Det uppstår med andra ord stora svårigheter när det kommer till att identifiera ätstörningar 

inom idrotten. Särdrag som i övriga populationen kan ses som indikatorer på ett stört 

ätbeteende, kan dessutom ses som normal eller till och med önskvärd inom idrotten. Detta kan 

betyda att falska positiva resultat vid rapportering av ätstörningar inom idrotten uppstår. 

Samtidigt kan atleter i riskzonen undvika att rapportera störda ätbeteenden med risk för att 

inte få träna eller tävla (Torstveit, Rosenvinge, & Sundgot-Borgen, 2008). Svårigheter i 

identifiering av stört ätbeteende och ätstörningar grundar sig även i att olika typer av idrotter 

har olika syn på problematiken. Användning av dieter och viktkontroller är en naturlig del av 

en del idrotter medan det skulle klassificeras som riskbeteenden i andra. Torstveit m.fl. (2008) 
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kunde i sin studie av kvinnliga idrottare konstatera att menstruationsrubbningar var en viktig 

faktor för att förutsäga ätstörningar bland atleter i idrotter där kroppsvikt är central för 

prestationen. Inom övriga idrotter betonades dock självrapportering av ätstörningar som 

viktigaste indikatorn. 

 

Haase, Prapavesis och Owens (2002) studerade relationen mellan positiv och negativ 

perfektionism, social kroppsångest samt ätstörningar bland kvinnliga och manliga idrottare 

genom en tvärsnittsstudie. Resultaten av 316 atleter visade att negativ perfektionism, det vill 

säga motivationen att uppnå mål för att undvika dåliga konsekvenser, var starkt kopplad till 

social kroppsångest för både kvinnor och män. För kvinnliga idrottare fanns dessutom ett 

påtagligt samband mellan dessa faktorer och förkunnandet av stört ätbeteende. Hos män hade 

däremot positiv perfektionism, det vill säga motivationen att uppnå mål för att erhålla 

gynnsamma resultat, ett svagt samband med stört ätbeteende. 

 

2.3 Tränarens roll 
 

I en studie av ätstörningar fann forskare att 34 av 231 studeranden på 16 elitsatsande 

idrottsgymnasier i Norge hade diagnostiserade ätstörningar enligt DSM-IV (Martinsen, Bahr, 

Børresen, Holme, Pensgaard & Sundgot-Borgen, 2013). Vid undersökning av tränares 

kunskap om ätstörningar konstaterat att många tränare inte lyckas identifiera 

ätstörningsproblematiken bland sina adepter. Tränare och ledare behöver därmed mera 

information om tecken och symptom på ätstörningar för att kunna förhindra allvarliga fysiska 

och psykiska konsekvenser. Samtidigt har självförtroende bland tränare och ledare i 

idrottarens omgivning en central betydelse när det kommer till att adressera ämnet och 

kommunicera med atleten i fråga (Martinsen, Sherman, Thompson, & Sundgot-Borgen, 

2014). Utbildning i hur problematiken kan bemötas är med andra ord lika viktigt som 

utbildning i vad ätstörningar innebär.  

Tränare hade även en central roll i den studie Sundgot-Borgen (1994) gjorde bland norska, 

kvinnliga atleter med syfte att identifiera riskfaktorer för ätstörningar inom sex olika idrotter. 

Genom screening och intervjuer av de 12–35 åriga idrottarna fann skribenten att tidig 

användning av dieter var en stor riskfaktor, framför allt i estetiska- och uthållighetsidrotter. 

Närmare 70 procent av denna grupp idrottare hade blivit tillsagda att gå ner i vikt av tränare 
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för att på så sätt kunna förbättra sina prestationer. Användningen av dieter uppkom ofta i 

samband med puberteten då kroppen genomgår stora förändringar som i nämnda 

idrottsformer inte ansågs optimalt (Sundgot-Borgen, 1994).  

Inom svensk idrottsforskning understryks ett positivt och tryggt bemötande upp som 

omständigheter som kan hjälpa elitidrottare att söka hjälp för sin psykiska ohälsa (Åkesdotter 

& Kenttä, 2015). Stödjande attityder hos såväl tränare som ledare inom idrotten är viktiga 

samtidigt som tränaren bör känna till sina begränsningar när det kommer till att hjälpa 

idrottaren på egen hand utan professionellt stöd. Vidare faktorer som visat sig trigga 

uppkomsten av ätstörningar är traumatiska händelser såväl inom som utanför idrotten. Skador, 

miste av tränare, familjeproblem och misslyckanden i skola eller på jobbet klassificerades 

som sådana händelser. Även tidig specialisering och ensidig, hård träning kan ha signifikant 

betydelse för utveckling av ätstörningar (Sundgot-Borgen, 1994). 

 
2.4. Studiens position i förhållande till tidigare forskning 
 
Mycket av den forskning som gjorts om ätstörningar inom elitidrotten har haft medicinsk 

utgångspunkt med fokus på symptom hos de som drabbats. Information om identifiering och 

behandling av ätstörningar är ovärderlig, men för att kunna arbeta mot en mera välmående 

och hållbar idrott är det även viktigt att medvetandegöra hur ätstörningarna kan förebyggas i 

en elitidrottsmiljö. Denna uppsats antar ett samhällsvetenskapligt perspektiv och riktar fokus 

mot aktiva friidrottares egna åsikter om kroppsideal och ätstörningar samt hur det 

förebyggande arbetet kan utformas.  
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3. Teori  
 

Nedan följer en presentation av det teoretiska perspektiv som används i studien. Teorin är 

grunden för hur den insamlade empirin kommer att tolkas, förstås och analyseras. 

 

Ätstörningar inom idrotten har främst fått ett medicinskt fokus. Denna uppsats närmar sig 

ämnet ätstörningar inom idrotten genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med tyngd på 

normbildning inom institutioner. Individen existerar i ett socialt sammanhang vilket gör att vi 

även bör beakta den påverkan omgivningen har på människan och vice versa. För att belysa 

detta används den intersubjektiva verksamhetsvärlden samt begreppen institution och 

institutionalisering. För att förstå konstruktionen av kroppen och människans förhållande till 

denna har jag främst använt mig av Merleau-Pontys tankar om den instrumentella och 

existentiella kroppssynen.  

3.1 Den intersubjektiva världen 

 

Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet finns det egentligen inga självklara fakta eftersom 

all kunskap bygger på konstruktioner. Dessa konstruktioner bottnar i exempelvis 

idealiseringar och generaliseringar. Människan betraktar och tolkar enligt Schütz (2002) den 

värld hon befinner sig i utifrån individuella relevansstrukturer. Relevansstrukturerna baserar 

sig på tidigare erfarenheter, såväl våra egna som de erfarenheter som förmedlats till oss via 

den närstående omgivningen. Ett objekt kan därmed uppfattas olika beroende på hur våra 

subjektiva relevanssystem ser ut, vilket påverkar vilken relevans som tillskrivs objektet.  

Den verksamhetsvärld individen lever i kan dock inte ses som isolerad eftersom den är 

intersubjektiv – vi lever i den som människor bland människor. Genom sociala konstruktioner 

kan olika individers relevansstrukturer överlappa varandra så att andras strukturer blir viktiga 

element i vår egen kunskap om världen. Det är genom denna process som en specifik grupp 

bildar gemensamma perspektiv (Schütz, 2002). När vi ser tillvaron på ett intersubjektivt sätt 

så kan vi skapa en generaliserad kunskap om människan och hennes varseblivning av världen. 

I den sociala relationen med andra konstrueras föreställningar och förhållningssätt samt 

mönster i det intersubjektiva mötet.  
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3.2 Institutioner och institutionalisering 

 

Enligt Berger och Luckmann (1991) blir den mänskliga aktivitet som inträffar vid upprepade 

tillfällen så småningom till en vana som institutionaliseras. Institutionalisering sker vid all 

mellanmänsklig interaktion men kräver att detta sker över en längre tidsperiod. Genom 

institutionaliseringen skapas typifieringar som med tiden uttrycks i specifika mönster. Dessa 

mönster ser olika ut i olika institutioner och gör att vi skiljer oss från dem.  

En institution är ett element av den sociala ordningen som innebär typifierade handlingar och 

roller. Institutionen är vidare det som styr våra handlingar och strukturerar dem i mönster, det 

vill säga det som bestämmer vad som görs och hur det ska göras i ett specifikt sammanhang.  

Institutions also, by the very facto of their existence, control human conduct by setting 

up predefined patterns of conduct, which channel it in one direction as against the many 

other directions that would theoretically be possible. (Berger & Luckmann, 1991, s. 

72). 
 

De handlingar vi utför blir lätt vanemässiga och rutinenliga. När människan följer dessa 

rutiner inser hon inte att hon är skapare av handlingsmönstren, utan de ses istället som 

objektiva fakta. Mönster för vad som är accepterade eller inte kan skilja sig från kultur till 

kultur. Människan handlar utifrån det som är socialt accepterat i den kultur hon befinner sig i 

och är därmed ett resultat av kulturens uppfattningar, värderingar och normer. Normerna är ett 

konstruerat resultat av de föreställningar, idéer och förväntningar som anses vara normala i ett 

visst sammanhang och är ofta undermedvetna fram till att de överskrids (Berger & Luckmann, 

1991). Exempelvis kan kropps- och skönhetsideal som media förmedlar bli ideal som vi 

uppfattar dessa som rätta och eftersträvansvärda. Kroppen kan då ses som skapad och 

konstruerad i relation till en samhällelig kontext och individen som kulturförmedlare. 

Förkroppsligandet av en viss institutions kultur tar sig uttryck genom bland annat människans 

stil, kläder, hållning och kroppsvolym. En individ bör därför alltid förstås i termer av dennes 

livsvärld. Eftersom värderingar och normer är sociala konstruktioner förändras dessa ständigt 

med tiden.  
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3.3 Kroppen  

 

Olika institutioner i samhället påverkar individen i dess skapande av kroppen. Skapandet av 

en kroppslig identitet samt förståelsen av denna är införlivat i ett socialt och kulturellt 

förståelsemönster (Berger & Luckmann, 1991). Kroppen blir en central del av människans 

identitet samtidigt som den är en förutsättning för att positionera sig och erhålla socialt status. 

Positioneringen i det sociala rummet skapar en förståelse för den egna identiteten och är 

avgörande för hur individen väljer att förstå och framhålla sig själv. Detta sker i en interaktion 

med andra människor och till de sociala ideal som finns (Merleau-Ponty, 2006). 

 

Friidrotten är en kroppslig idrott och relationen till den egna kroppen är speciellt viktig när 

unga människor befinner sig i en väldigt kroppsmedveten utvecklingsfas. Relationen till 

kroppen kan ses som både existentiell och instrumentell. Detta betyder att den egna kroppen 

ses som något individen är respektive något som individen har. Merleau-Ponty (2006) menar 

att dessa delar bör ses som en psykofysisk helhet där själen och kroppen fungerar i ett. 

Människan uppfattas då som en odelbar kropp, vilket är förutsättningen för att skapa 

förståelse och sammanhang. Den existentiella synen, ”att vara sin kropp”, innefattar hur 

individen upplever sin kropp. Kroppen är därmed subjektiv – en levd kropp – och det är 

individen självt som tillskriver den dess mening, liksom de fenomen som erfaras genom 

kroppen. Den känslomässiga står alltså i fokus för den existentiella kroppen, där de subjektiva 

uppfattningarna är av kvalitativa dimensioner som inte direkt kan mätas. Den instrumentella 

synen, ”att ha sin kropp”, innebär att kroppen betraktas utifrån, som ett objekt – ett medel för 

att kunna prestera och göra resultat. Kroppen som ett instrumentellt fenomen ges metaforer så 

som maskin eller motor och beskrivs i egenskaper av exempelvis styrka, koordination, 

kondition och rörlighet. Egenskaperna är kvantitativa till sin karaktär och kan mätas samt 

jämföras. Med andra ord är det kroppens fysiska och mekaniska funktioner som är centrala 

(Merleau-Ponty, 2006). Kroppen ska exempelvis tränas, drillas och disciplineras för att en 

idrottare ska nå de uppsatta målen.  

Olika institutioner i samhället påverkar, genom konstruktion av normer, individen i skapandet 

av den egna kroppen. För att kroppen ska kunna passa in inom ramarna för dessa normer 

krävs disciplinering (Foucault, 1980). Foucault (1980) menar på så sätt att disciplinering är ett 

viktigt medel för att utöva makt över den egna kroppsligheten.  
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Foucault sets about showing that the individual first and foremost amounts to a 

construction of disciplinary power. (Taylor, 2011, s. 27).  

Inom elitidrotten smälter disciplineringen av kroppen samman med prestation och resultat. 

Disciplineringen av kroppen kan därmed ses som en drivkraft för att prestera. Den kroppsliga 

utvecklingen och maktutövandet sker dock inte i ett vakuum, utan i samband med mentala 

och sociala aspekter (Foucault, 1980). Individen underkastar sig vissa beteendenormer som 

även andra med samma syfte underkastat sig i den gemensamma institutionen.  
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4. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens metodiska ansats utifrån forskningsansats, metodval, urval, 

datainsamling, tillvägagångssätt och undersökningsmaterial. Vidare redogörs även för de 

källkritiska och forskningsetiska aspekterna som beaktas i studien. 

 

4.1 Forskningsansats 

 

Inom den svenska idrottsvetenskapen kan ett antal forskningstraditioner med olika 

inriktningar, uppfattningar och angreppssätt urskiljas (Wirén Åkesson, 2014). Denna studie 

utgår i första hand från den kritiska idrottsforskningen i och med att området kroppsideal och 

ätstörningar inom idrotten är ett etiskt utsatt ämne som till viss mån problematiserar idrottens 

ställning. Idrottens betydelse uppfattas då som en empirisk fråga som bör testas i enskilda fall 

med hjälp av empiriska studier och granskas kritiskt (Markula & Silk, 2011). Målet med att 

kritiskt granska synen på kropp och ätstörningar inom friidrotten är att kunna bidra med 

information som på längre sikt kan stödja idrottens position i samhället där sunda värderingar 

eftersträvas. Studien kan därför även ses som del av den främjande idrottsforskningen, där 

kunskapen om kroppen, psyket och socialisationen är en central för uppbyggandet av 

välfärdssamhället (Wirén Åkesson, 2014). 

 

I den samhällsvetenskapliga forskningen skiljs kvalitativ- och kvantitativ forskningsstrategi 

ofta åt. Vid insamling och analys av data betonar den kvantitativa forskningsstrategin 

vanligen ett deduktivt synsätt, där vikten ligger på insamling av numeriskt data och relationen 

mellan forskning och teori. Den kvalitativa forskningsmetoden har en mera induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik. Inom kvalitativ forskning betonas hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Gemensamt för båda metoderna är 

att de är inriktade på att bättre förstå den miljö och det samhälle människan lever i samt hur 

människan påverkar och påverkas av omgivningen (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Denna studie består av två delstudier där den första är av mera kvantitativ karaktär, medan 

den andra delen är kvalitativ. Undersökningen görs abduktivt eftersom den kommer röra sig i 

en ständig växelverkan mellan teori och empiri (Kvale & Brinkmann, 2009). Inledningsvis 

har litteratur studerats, därefter har empiriskt data insamlats och kopplats samman med teorin. 
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Med hjälp av den kvantitativa metoden, som utgörs av enkätinsamling, kan övergripande 

tendenser synliggöras. Den kvalitativa metoden, främst i form av semistrukturerade 

intervjuer, användes för att få en djupare förståelse av hur de aktiva konstruerar bilden av 

kroppsideal och ätstörningar. Genom att använda triangulering, det vill säga flera olika 

metoder, ges möjlighet att betrakta ett fenomen både på ett mera allmänt och ett fördjupat 

plan. Flera metoder bidrar även till att stärka giltigheten i resultatet (Bryman, 2011). 

Metoderna används därmed som komplement där den kvalitativa metoden fyller ut de luckor 

som den kvantitativa ansatsen lämnar efter sig och bidrar till ett mera fullständigt resultat. 

Tyngden i denna undersökning ligger dock på den senare, kvalitativa delen eftersom syftet 

med studien främst är att närma sig individers beskrivningar och konstruktioner av 

kroppsideal och ätstörningar (Gratton & Jones, 2004). 

 

Såväl fördomar och förförståelse är avgörande i hur människan tolkar sin omgivning 

(Bryman, 2011). Mina tolkningar bygger på en lång bakgrund inom friidrotten, både som 

tränare och som aktiv elitidrottare. Personliga erfarenheter inom ämnet ätstörningar bidrar 

även till egna åsikter om problematiken. Jag är i studien medveten om mina tidigare 

erfarenheter och den förförståelse dessa bidrar till. Följaktligen tar jag hänsyn till detta i 

analysen av insamlat data.  

4.2 Datainsamling 

 

Uppsatsens datainsamlingsmetod är inspirerad av Jonas Stiers rapport ”Blod, svett och tårar. 

Ledarkultur inom svensk landslagsgymnastik – belyst och problematiserad” (2012). Stier 

använde en kvalitativ intervjudesign tillsammans med enkätundersökningar av orienterande 

karaktär för att undersöka ledarkulturen i svensk landslagsgymnastik.  

 

I denna studie är både enkäterna och intervjuerna riktade till studeranden på 

friidrottsgymnasierna. Enkäterna tillämpades, på samma sätt som i Stiers studie, i 

orienterande syfte för att få en bredare och mera grundläggande bild av ämnesområdet. 

Intervjuerna är ämnade som ett kvalitativt komplement till den mera kvantitativa 

enkätundersökningen, för att kunna gå på djupet i undersökningen av hur elitidrottarna ser på 

kroppsideal och ätstörningar inom friidrotten.  
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4.2.1 Enkätundersökning 

 

Valet av enkäter som undersökningsmaterial i den första delen av studien baserades på att det 

ofta är enklare att besvara känsliga frågeställningar skriftligt istället för muntligt genom 

intervjuer. Enkätundersökningen användes för att skanna fältet och intentionen var att kunna 

fånga in erfarenheter från en lite större grupp respondenter. Bryman (2011) menar att enkäter 

kan minska skevheten som uppstår vid direkta intervjuer där respondenterna försöker ge en 

positiv bild av sig själva och möta vad som anses vara socialt önskvärt. Även faktorer som 

berör intervjuaren, så som tonfall, gester och ledande frågor, reduceras vid användningen av 

enkäter (Bryman, 2011). Men eftersom det inte finns möjlighet till direkt interaktion med 

respondenterna vid en enkätundersökning bör dock formuläret vara lätt att förstå och besvara 

(Gratton & Jones, 2004). Nackdelen som uppstår med enkäter är att de begränsar antalet 

frågor som kan ställas och hur frågorna kan besvaras (Bryman, 2011).  

Enkäten innehöll påståenden med färdiga svarsalternativ och frågor där idrottarna själva 

kunde uttrycka sina åsikter (se bilaga 2). De standardiserade påståendena utgjorde majoriteten 

av enkätens innehåll och bildar den kvantitativa delen av studien. För att kunna fördjupa vissa 

påståenden användes öppna frågor där respondenterna själva skulle utveckla sina tankar och 

hade möjlighet att lägga till åsikter. Enkätens innehåll tematiserades utifrån tre teman: ”ideal 

inom idrotten”, ”jag och min kropp” och ”ätstörningar”. Indelningen av frågeställningarna i 

nämnda teman gjordes främst för att underlätta svarsprocessen för deltagarna, samtidigt som 

det gynnar studiens resultatredovisning.  

Distribueringen av enkäter gjordes delvis personligen och delvis via epost och med hjälp av 

nyckelpersoner vid friidrottsgymnasierna. Fördelen med att vara på plats under ifyllning och 

insamling av enkäterna var att jag hade möjlighet att hjälpa respondenterna om eventuella 

frågor eller oklarheter uppstod. Samtidigt kunde jag säkerställa en högre svarsfrekvens vid 

dessa tillfällen.  

Sammanställningen av enkäterna och kategorierna gjordes i programmet Excel, vilket 

underlättade struktureringen av innehållet och hjälpte till att hitta likheter och skillnader som 

uppkommit i svaren (Bryman, 2011). 
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4.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna användes för att komplettera och fördjupa frågeställningar i 

enkätundersökningen. Dessa riktade sig till fyra av de respondenter som i samband med 

enkätundersökningen anmälde sitt intresse att genomföra intervjuer. Detta möjliggjorde även 

en mera deskriptiv ansats än vad endast enkätundersökningen skulle kunna bidra till (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Intervjuerna av idrottarna var av semistrukturerad karaktär för att inkludera såväl systematik 

som spontanitet (Ryen, 2004). Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 3) 

ämnad som stöd i samtalen med idrottarna på friidrottsgymnasierna, men denna var inte tänkt 

att låsa intervjuerna med tanke på nya frågor och perspektiv. Detta betyder att såväl 

ordningsföljd och följdfrågor kunde se olika ut beroende på respondenternas svar (Bryman, 

2011). Frågeställningarna formulerades så långt som möjligt som öppna så att respondenterna 

skulle kunna svara fritt utan att känna sig styrda. För att förenkla intervjuerna indelades 

intervjuguiden genom uppdelning i teman. Dessa teman var på samma sätt som vid enkäten 

”ideal inom idrotten”, ”jag och min kropp” och ”ätstörningar”.  

En av intervjuerna genomfördes på plats medan resterande intervjuer genomfördes via 

telefonsamtal. Varje intervju tog mellan 30–40 minuter att genomföra. Inför de 

semistrukturerade intervjuerna upprepades syftet med studien och de forskningsetiska 

principerna. Respondenterna tillfrågades även om de tillät inspelning av intervjuerna.  

De inspelade intervjuerna transkriberades genom meningskoncentrering för att kunna 

analysera det insamlade materialet.  Detta innebär att det som intervjupersonen sagt 

formulerades mera koncist i skriftlig form. Långa uttalanden komprimeras i kortare meningar 

där den väsentliga innebörden kommer fram (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.3 Urval 

Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar genomfördes ett målstyrt urval. Med detta 

menas att populationen som studien riktar sig till valdes eftersom de anses vara relevanta för 

studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Det finns sju friidrottsgymnasier i Sverige med 

sammanlagt 162 platser för unga friidrottare som vill kombinera studier med träning. Fokus 
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på friidrottsgymnasier valdes delvis utifrån den personliga kopplingen till friidrott och delvis 

för att denna åldersgrupp (16-18 år) visat sig vara central i utvecklandet av ätstörningar 

(Regionalt vårdprogram - Ätstörningar, 2009). I studien har urvalet begränsats till idrottare i 

årskurs 3 eftersom dessa anses ha mognat i sin position som elitsatsande idrottare. Valet att 

vända sig mot just idrottsgymnasier grundade sig därmed även på att satsningen på idrotten 

blir mera elitinriktad i gymnasier med specifik idrottsinriktning, vilket är intressant ur ett 

prestationsperspektiv. Informationsbrev om den aktuella studien (se bilaga 1) skickades ut till 

samtliga sju friidrottsgymnasier i Sverige och enkäterna distribuerades totalt ut till 40 

studeranden i de friidrottsgymnasier som ville medverka. 

Urvalet till de semistrukturerade intervjuerna grundade sig på en förfrågan om deltagande 

som inkluderades i enkäterna. Av de som anmälde sitt intresse att delta i intervjuerna valdes 

fyra respondenter ut. Detta gjordes efterhand att enkäterna kommit in i mån av de tidsresurser 

som fanns till förfogande. 

I populationen sattes ingen större vikt på könsskillnader, men konstaterbart var att en liten 

majoritet på 53 % utgjordes av kvinnliga friidrottare medan resterande 47 % var manliga 

friidrottare. Dessa respondenter var aktiva i olika grenar inom friidrotten. 

4.4 Bortfall 

 

Fyra av sju friidrottsgymnasier valde att ställa upp på enkätundersökningen. Anledningen till 

att två gymnasier valde att inte ställa upp på undersökningen var att dessa får många liknande 

förfrågningar under läsåret och verksamhetsledningen ville inte överbelasta sina studeranden. 

Från ett av friidrottsgymnasierna erhölls inget svar alls. Av 40 studeranden besvarade 32 

stycken enkäten, det vill säga en svarsfrekvens på 80 %. På grund av ett relativt litet antal 

deltagare, bör det understrykas att studiens resultat inte kan ses som fullt generaliserbart. 

 

Det förekom även ett visst internt bortfall eftersom ett litet antal respondenter valde att inte 

besvara några av de öppna frågeställningarna i enkäten. I huvudsak var det två öppna frågor 

som inte besvarades. 16 % av respondenterna gav inga exempel på situationer där 

kroppsidealen framkom tydligt inom friidrotten. 13 % lät även frågan om varför ätstörningar 

uppstår inom friidrotten stå obesvarad.   
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4.5 Pilotstudie 
 

Inför den aktuella undersökningen gjordes en mindre pilotstudie. En pilotstudie kan ses som 

ett genrep inför den riktiga studiens genomförande och hjälper till att reda ut eventuella 

oklarheter med det material som används (Gratton & Jones, 2004). För att en pilotstudie ska 

kunna användas som indikator bör den göras på en liknande population som i huvudstudien. 

Jag vände mig i pilotundersökningen till en grupp elitfriidrottare som var aningen äldre än de 

i huvudstudien. Detta ansågs ändå inte som ett problem eftersom det är elitfriidrotten som är 

central med tanke på genomförandet. 

 

För att testa mitt material gjorde jag min pilotstudie på fyra finländska friidrottare som 

kombinerar sina studier, alternativt arbete med elitidrott. Dessa studenter var mellan 22–25 år 

och aktiva inom olika grenar i friidrotten. Jag ville genom pilotundersökningen ta reda på om 

påståendena i enkäten var lätta att förstå, om mängden påståenden och frågor var tillräckliga 

och hur länge det tog att fylla i formuläret. Jag fick en del användbar feedback tack vare 

försökspersonerna som bland annat tolkade vissa påståenden och frågeställningar lite olika. 

För att kunna redovisa resultaten är det viktigt att samtliga deltagare förstår vad som 

efterfrågas och på så sätt kunna svara ärligt (Gratton & Jones, 2004). Ursprungligen användes 

svarsalternativen ”stämmer helt”, ”stämmer i huvudsak”, ”stämmer i huvudsak inte” och 

”stämmer inte alls”. De två mittersta svarsalternativen redigerades till ”stämmer delvis” och 

”stämmer delvis inte” eftersom dessa ansågs vara enklare att särskilja från varandra och de 

övriga alternativen. Genom de öppna svaren i pilotundersökningen fick jag även idéer om 

frågor som kunde utveckla enkäten och föra studien framåt. Jag ville inte att påståendena i 

enkäten skulle uppfattas som styrande så att respondenterna kände sig tvingade att ringa in ett 

specifikt svarsalternativ. Med hjälp av pilotstudien fick jag dock information om att detta inte 

var fallet.   

 

Även intervjuguiden testades genom en pilotintervju där det huvudsakliga syftet var att 

kontrollera hur väl den semistrukturerade intervjun fungerade. Denna testintervju 

genomfördes tillsammans med en av de finländska elitfriidrottande studenter som tidigare 

hade genomfört enkätundersökningen. Med hjälp av pilotstudien kunde jag anpassa 

frågeställningarna och se till att strukturen på intervjuguiden fullgjorde dess funktion. Enligt 

Gratton och Jones (2004, s. 144) bör en intervju alltid inledas med lite enklare frågor, för att 
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skapa trygghet och tillit bland respondenterna. De frågor som kan uppfattas som känsliga ska 

fördelaktigt sparas till sist. Eftersom det aktuella ämnet ofta upplevs som känsloladdat, var det 

viktigt att detta upplägg fungerade vid intervjuerna. Respondenterna hade inför intervjuerna 

dock redan genomfört enkäter angående kroppsideal och ätstörningar och var medvetna om 

studiens komplexitet. Genom pilotintervjun framkom hur viktigt det var att betona såväl syftet 

och frågorna så tydligt att dessa inte gick att misstolka. På grund av att intervjuerna 

utformades lite olika beroende på respondent var det svårt att genom pilotintervjun förutspå 

alla scenarion, men den gav en uppfattning om hur väl intervjun kunde passa för studiens 

målgrupp och syfte.  

 

4.6 Källkritik  

 

Källmaterialet i form av vetenskaplig litteratur som används i uppsatsen valdes utifrån 

studiens problemområde och anses ha en väsentlig koppling till syftet (Gratton & Jones, 

2004). Användning av förstahandskällor har eftersträvats och källorna har dubbelkollats och 

lästs igenom noggrant för att undvika missvisande framhållningar av dem.  

 

Bryman (2011) hänvisar till Gubas och Lincolns (1994) tankar om tillförlitlighet som består 

av fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdighet innefattar huruvida undersökningens resultat representerar den 

verklighet den har sitt ursprung i. Min egna förtrogenhet med den sociala miljön som beskrivs 

kan öka trovärdigheten, samtidigt som jag har varit noggrann med att beakta min förförståelse 

inom ämnesområdet. Vid utformningen av enkäter och intervjuguider har syftet varit 

utgångspunkt, vilket är viktigt för att kunna mäta det som är relevant i sammanhanget (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I redovisningen av resultaten har jag försökt ge en så rättvis bild av 

respondenternas åsikter och uppfattningar som möjligt. Deltagande friidrottsgymnasier har 

haft möjlighet att ta del av arbetet och kontrollera att resultat överensstämmer med deras egna 

erfarenheter. Även valet av triangulering som metod stärker studiens trovärdighet (Bryman, 

2011).  

Överförbarheten kan i denna studie ifrågasättas eftersom undersökningen är direkt beroende 

av kontexten elitfriidrott och det blir därför svårt att överföra resultaten till andra sociala 

sammanhang. Svaren i de öppna enkätfrågorna och i de semistrukturerade intervjuerna är 
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personligt utformade av enskilda elitfriidrottare och kan inte ses som helt generaliserbara eller 

representativa för alla friidrottare. För att kunna fastställa pålitligheten i studien har varje steg 

i genomförandet planerats med eftertänksamhet och forskningsprocessen har beskrivits 

noggrant.  

I medvetenhet om att fullständig objektivitet i den samhällsvetenskapliga forskningen inte går 

att uppnå, har jag varit uppmärksam på mina personliga värderingar och inte låtit dessa 

påverka studien. För att stärka tillförlitligheten har jag i denna studie försökt använda mig av 

öppna frågeställningar vid intervjuerna och undvikit så kallade ledande frågeställningar där 

respondentens svar kan begränsas. Under intervjuerna har jag varit noga med att se till att jag 

förstått respondenternas svar korrekt. Eftersom intervjuerna spelas in och transkriberades 

hade jag möjlighet att gå tillbaka och kontrollera svaren. Slutligen bidrog genomförandet av 

pilotundersökning inför den aktuella undersökningen till ökad tillförlitlighet (Gratton & 

Jones, 2004).  

4.7 Forskningsetiska överväganden  

Vid akademiskt skrivande bör forskaren följa forskningsetiska regler. Skribenten har ett stort 

ansvar i hur personer som medverkar i forskningen behandlas. På grund av att den aktuella 

studien undersöker ett forskningsområde som ofta upplevs som känsligt är de forskningsetiska 

övervägandena speciellt viktiga att beakta. Under insamlingen och bearbetningen av data togs 

hänsyn till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till för att konkretisera 

individskyddskravet: 

- Informationskravet handlar om forskarens skyldighet att informera respondenter om studiens 

syfte, kunskapsvinst, respondentens funktion i arbetet och villkor för deltagande. All 

information som kunde tänkas beröra och påverka respondenterna inkluderades i det 

informationsbrev som skickades ut till friidrottsgymnasierna (se bilaga 1).  Detta 

presenterades dessutom muntligt i de idrottsgymnasier där enkätinsamlingen gjordes på plats 

och informationsbrevet bifogades i en aningen förkortad version till idrottarnas enkäter. Varje 

intervju inleddes med muntlig information som kunde komma att beröra respondenterna.  

- Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan i studien. 

Vid materialinsamling av enkäter erhöll jag muntligt respondenternas samtycke. Till varje 

enkät bifogades en kortare variant av informationsbrevet innehållande idrottarnas rättighet att 



 
 

   
 

26 
 

inte fylla i enkäten eller när som helst avbryta ifyllningen utan att vidare orsaker skulle 

efterfrågas. I början av varje intervju frågades respondenten om han eller hon godkände den 

information de erhållit via informantbrevet. Respondenterna tillfrågades även om de 

samtyckte till inspelning av intervjuerna. 

- Konfidentialitetskravet behandlar forskarens skyldighet att hantera respondenternas identitet 

på ett sätt som inte upplevs kränkande. Deltagande respondenter ska inte kunna identifieras av 

utomstående personer. I den aktuella studien var konfidentialitetskravet speciellt viktigt på 

grund av det känsliga ämne som behandlas och att friidrottssverige utgörs av en relativt liten 

grupp individer. För att säkerställa respondenternas konfidentialitet går därför enkätsvaren 

inte att härleda till enskilda personer. Alla citat som används i resultatredovisningen från 

enkäterna och intervjuerna har rensats på identifieringsinformation. 

- Nyttjandekravet beskriver att det insamlade materialet inte får användas till annat än 

forskning och att det inte får användas som beslut för åtgärder som respondenterna kan 

påverkas av. Respondenternas svar används endast till att besvara forskningsfrågor och möta 

syftet i denna studie och lånas inte ut för kommersiellt bruk. 
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5. Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av såväl enkätundersökningarna som intervjuerna. 

Resultatet framställs utifrån studiens frågeställningar och teman som framkommit under 

datainsamlingen. I de standardiserade enkätpåståendena har svaren delats in i två grövre 

kategorier som presenteras tillsammans. Den ena utgörs av svarsalternativen ”stämmer helt” 

och ”stämmer delvis”, medan den andra består av svarsalternativen ”stämmer delvis inte” 

och ”stämmer inte alls”. Citaten i texten utgörs av såväl svaren på de öppna enkätfrågorna 

som intervjusvaren. Skillnaden mellan citerade enkätsvar och intervjusvar utmärks med (E) 

respektive (I). 

 

5.1 Kroppsideal inom elitfriidrotten 

5.1.1 Formandet av kroppsideal 

 
Enligt enkäten menade både pojkar och flickor, totalt 91 % av friidrottarna, att det fanns 

tydliga kroppsideal inom friidrotten. Den generella beskrivningen av den ideala 

friidrottskroppen var ytterst lika hos samtliga respondenter. Idealkroppen beskrevs framför 

allt genom faktorerna smal och väldefinierat muskulös.  

 

Det varierar lite mellan grenar. Men överlag ska man vara smal, ha långa ben och 

tydliga rutor på magen. (E9) 

 

Vid diskussion om hur kroppsideal och normer om kroppen uppstår menade flera av 

respondenterna att förebilder och idoler inom friidrotten utgjorde viktiga mallar.  Friidrottarna 

vill bli lika duktiga som sina förebilder, uppnå liknande resultat och delta i de stora 

internationella tävlingarna tillsammans med ”de stora stjärnorna”. I och med detta jämförs 

exempelvis träningsupplägg, men även utseendet. Förebildernas kroppar ser ut på ett sätt som, 

främst på grund av deras resultatprestationer, anses vara optimalt för en specifik gren. Något 

som då blir eftersträvansvärt och mäts mot den egna kroppen.  

 

Även media nämndes som ett starkt bidragande fenomen i bildandet av kroppsideal. Genom 

tidningar, reklam och tv har bilder av den perfekta idrottskroppen målats upp. Men idealen 
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uppfattades inte som något nytt i modern tid, utan det har enligt respondenterna växt fram och 

byggts på ständigt.  

 

Grunden har kanske uppkommit från hur man skulle se ut för att lyckas med friidrotten. 

Då har man varit tvungen att vara vältränad … Sedan har det väl också blivit mer och 

mer extremt, skulle jag säga. (I1) 

 

I såväl enkäternas öppna frågor som i intervjuerna påpekades att den optimala kroppens 

utformning varierade beroende på den gren som utövas. Detta var direkt kopplat till hur väl en 

viss kroppsform förväntas kunna prestera, men i enkätens öppna frågeställningar vittnades det 

även om stereotypier av löpare, hoppare och kastare. Det fanns med andra ord tydliga 

förväntningar på hur en individ inom en specifik gren skulle se ut. I en intervju spekulerades 

det vidare om det är på grund av kroppens utseende som friidrottaren väljer en viss gren eller 

om kroppen formas på ett visst sätt genom träningen. 

 

Det är väl då att man tänker att en viss kropp passar en viss gren bättre… jamen alltså 

det här med att inte ha ett extra kilo med sig när man ska springa eller hoppa eller… 

det är bra att ha lite mera muskelmassa när man ska kasta liksom. (I3) 

  

Jag ser ut på det sättet som många medel- och långdistansare gör och det har gjort att 

jag passar in och kanske är det därför jag har fortsatt med den grenen. (E20)  

 

I samtal om hur den optimala prestationskroppen såg ut i olika friidrottsgrenar, noterade en av 

respondenterna ändå att det allmänna kroppsidealet mer och mer påverkat utseendet i de 

enskilda friidrottsgrenarna. 

 

[…] samtidigt tycker jag att man ser att det ändrats lite inom kast. Det är många 

ungdomar som nu är samma storlek som på sprint och hoppare typ. (I2) 

 

Varannan av respondenterna i enkäterna menade att det inte finns kroppar som framställs som 

mindre acceptabla inom friidrotten. Under flera av intervjuerna framkom det dock att det var 

viktigt att passa in i friidrottsvärlden. För att passa in skulle kroppen se vältränad ut. Det 
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återkommande uttrycket kunde ha lite olika betydelse för friidrottare i olika grenar men var 

central för att inte känna sig utanför.  

5.1.2 Kroppsidealens betydelse 

 

Friidrotten visade sig ha en stor betydelse för kroppssynen. Övervägande majoritet, 78 %, 

menade att synen på kroppen antagligen hade sett annorlunda ut om respondenterna inte hade 

tränat på elitnivå med målet att kunna prestera bra resultat i sina respektive grenar. 

Målsättningen med kroppen var det som enligt idrottarna påverkade hur individer från olika 

miljöer valde att forma sin kropp. 

 

[…] men det är kanske främst på grund av prestationen och då ser idealet ut på ett visst 

sätt inom friidrotten och hade man inte tränat hade det kroppsidealet inte funnits där på 

samma sätt. (I1) 

 

I en intervju framkom att det utseendemässiga inte blev lika viktigt när resultat skulle 

presteras. Om friidrottaren var nöjd med resultaten blev kroppens utseende istället en bisak. 

Respondenten poängterade även att utseendet högst antagligen skulle bli viktigare om denne 

inte hade idrottat. I en annan intervju nämndes dock att det var relativt viktigt att se bra ut 

under tävling för att kunna ge en bra bild utåt i exempelvis media.  

 

Flera respondenter påpekade även i sina enkätsvar, den krock som uppstår mellan den 

optimala kroppen för prestation och den kropp som generellt kan anses vara ideal.  

 

Jag tycker att mitt utseende motsvarar den bild om hur jag vill se ut till övervägande 

del. Inom friidrotten bör jag dock bli starkare, och därmed lite större, medan jag enligt 

övriga kroppsideal bör bli smalare. (E12) 

 

Friidrottarna uttryckte i sin beskrivning av kroppen att denna främst var ett redskap som 

användes för att kunna prestera så bra som möjligt. Trots att det fanns en viss press på 

idrottarna att se vältränade ut och möta kroppsideal inom friidrotten, var kroppens utseende 

för idrottarna underordnat prestationen. 
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Jag ser kroppen mera som ett verktyg. Jag måste arbeta med den och stärka den för att 

jag ska kunna nå mina mål inom friidrotten. (E19) 

 

Under flera av intervjuerna pratades det om hur olika kroppsbyggnader och former kunde ha 

olika styrkor inom samma gren. En friidrottare som inte var lika muskulös som kroppsidealet 

krävde, kunde exempelvis kompensera denna svaghet med bra teknik.  

5.1.3 Förhållandet till den egna kroppen 

 

Majoriteten, 84 %, av respondenterna var enligt enkätundersökningen nöjda med sina 

kroppar. Det fanns ändå alltid något som kunde förändras eller förbättras enligt idrottarna. Det 

kunde handla om att bli starkare, få en mera väldefinierad muskelmassa eller till och med att 

vara lite längre. Enligt enkäten svarade upp till 69 % att de kände sig pressade att ha en 

vältränad kropp, medan hälften av friidrottarna kände sig pressade att ha en smal kropp. 

 

Jag är för tung för min gren. Jag skulle gärna vara mera rippad och ha synligare 

muskler. (E8) 

 

Ungefär hälften av respondenterna, 53 %, ansåg att kroppsidealen inom friidrotten på ett eller 

annat sätt påverkat idrottarna själva. De var även medvetna om att kroppsbyggnaden inte 

borde likställas med prestations och värde. Trots detta fanns, som tidigare nämnts, en tydlig 

generell bild av hur den optimala friidrottarens kropp skulle se ut.  

 

Kommentarer om kroppens storlek och form var relativt ovanlig enligt enkätsvaren, men en 

minoritet på 19 % menade ändå att dessa kommentarer förekom under träningarna. Vidare 

hade hela 97 % inte blivit tillsagda att börja med diet eller att förändra kroppen genom kosten. 

 

Om någon håller på med ”fel” gren. Någon som inte anses passa för just den grenen 

kan få kommentarer om kroppen. (E13) 

 

Under två av fyra intervjuer påpekades även att ett eventuellt missnöje med den egna kroppen 

inte alltid behöver vara ett resultat av den yttre pressen att forma kroppen på ett visst sätt. 
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Oftast härstammar missnöjet med kroppen från individens egna föreställningar och är då inget 

som andra lägger märke till eller uppfattar som problematiskt.  

 

5.2 Ätstörningar inom elitfriidrotten 

5.2.1 Förekomsten av ätstörningar 

 

Över varannan respondent, 56 %, meddelade i enkäten att ätstörningar kunde ses som vanligt 

inom elitfriidrotten. Framför allt flickorna ansåg att ätstörningar förekom, medan flera pojkar 

menade att ätstörningar var relativt ovanliga. 

 

Jamen det skulle jag absolut säga att den förekommer. Jag känner till att det 

förekommer bland vissa […] jag har hört att det ska vara en utsatt grupp… de som 

håller på med elitidrott. (I1) 

 

Ätstörningar beskrevs under intervjuerna som ett sätt att ta kontroll över kroppen och den mat 

som intas. Enligt respondenterna handlar det om ett beroende som på ett negativt sätt tar över 

stora delar av den drabbades vardag. Flera respondenter menar att ätstörningsproblematiken 

kan jämföras med olika typer av missbruk.  

 

Ätstörningar var enligt enkäten inget som respondenterna diskuterade med träningsgruppen 

eller alls i friidrottens sammanhang. 88 % meddelade att det var ovanligt att ämnet kom på tal. 

Detta stärktes även genom intervjuerna, där det även framkom att friidrottarna inte fick någon 

information om ätstörningar via friidrotten. Orsaken ansågs bland annat vara den tabu-stämpel 

som ämnet fått inom elitidrotten – detta trots att ett fåtal respondenter påpekade att det blivit 

aningen vanligare att prata om ätstörningar. Enligt de intervjuade kom den kunskap som 

erhållits främst från Internetkällor, när respondenterna på eget bevåg hade sökt information. 

 

Alltså det är inget vi pratat om egentligen… genom friidrotten har jag nog inte fått 

någon information alls. Man har väl hört att någon drabbats, men ingen direkt 

information om ätstörningar i sig.  (I3) 
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Trots bristande information från friidrottens sida, ansåg över hälften av respondenterna, 56 %, 

att de genom övriga källor hade fått tillräcklig information om vad ätstörningar innebär. 

Enkätsvaren tyder dock på att ett färre antal, närmare sagt 31 % av friidrottarna i studien, 

visste hur de kunde söka hjälp vid ätstörningar.  

5.2.2 Hur ätstörningar uppstår 

 

En del friidrottare drabbas av ätstörningar medan andra friidrottare klarar sig undan liknande 

problem. De individuella skillnaderna belystes under flera av intervjuerna. Respondenterna 

nämnde hur tidigare erfarenheter hos idrottarna kan komma att påverka hur mottaglig 

personen i fråga blir för ätstörningar i en elitfriidrottsmiljö. Avgörande faktorer kunde vara 

vad idrottaren upplevt, hur denne uppfattade sig själv och sin nära omgivning samt vilken 

kontroll idrottaren ansågs ha över sig själv.   

 

Det är nog såhär väldigt individuellt sett hur man är som person och så… (I4) 

 

Jag tror det beror mycket på faktorer så som kompisar, familj och liksom hur man mår i 

sig själv. (I2) 

 

Att kroppens storlek kunde likställas med hur väl idrottarna lyckades prestera, var enligt 

respondenterna ett stort problem. När en stor och tung kropp framställs som en kropp som inte 

har möjlighet att prestera lika bra resultat som en lätt och slank kropp ökar risken för stört 

ätbeteende. 

 

När din kroppsform, vikt eller storlek blir en orsak till resultatutveckling eller 

resultatförsämring kan kosten också drabbas. (E7) 

 

Jag tror att många jämför sig med andras kroppar och prestationer. Man kanske tror 

att om man ser ut som någon annan kommer man också prestera lika bra som denne, 

och så börjar man fokusera mera på utseende och mindre på själva träningen. (E29) 

 

Jämförelsen med andra elitidrottares kroppar och det kroppsideal som finns inom friidrotten 

kunde enligt respondenterna också uppfattas som negativt. På träningsläger utomlands tränade 
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killarna med bar överkropp i värmen och jämförelsen av magrutor blev tydlig. Framför allt 

pressen som sätts på friidrottarna utifrån ansågs kunna vara skadlig för en del individer. 

 

 […] pressen på att jämföras med kroppsideal. Genetiskt har inte alla möjlighet att 

uppnå den målbilden. Det är ju individuellt. (E7) 

 

Kroppsfokusen ökar ytterligare. Folk runt omkring har vältränade kroppar, då vill man 

själv också ha det. (E11) 

 

Tävlingsdräkterna nämndes ofta, både i enkäterna och intervjuerna, som en faktor som bidrog 

till pressen att kunna visa upp en vältränad kropp. Tajta och små toppar var för flickorna en 

faktor som gjorde att de ville hålla en låg fettprocent och visa att de kunde passa in i den 

idealbild som många har av elitidrottskroppen. Detta var även en orsak till att idrottarna ansåg 

att ätstörningar kunde vara vanliga inom friidrotten. 

 

Jag är väldigt medveten om hur min kropp ser ut på tävlingar och så. Man vill ju inte 

gå upp i fettprocent […]  på tävlingsbanan syns det ju tydligt på grund av små 

tävlingsdräkter. (E26) 

 

Reklam för sportkläder, idrottsevent och tävlingar framhäver främst den smala idrottaren med 

extremt vältonad muskulatur. När idrottare tror att omgivningen bedömer deras kroppar 

utifrån det som framställs i reklamen ökar pressen på att ha en snygg kropp.  

 

Det är en viss typ av kropp som porträtteras i samband med exempelvis reklam för en 

tävling. (E11) 

 

5.3 Hur ätstörningar kan förebyggas inom friidrotten 

5.3.1 Information 

 
Endast 28 % var medvetna om att det finns någon typ av policy angående ätstörningar inom 

Riksidrottsförbundet. Allmän information efterfrågades och värdesattes högt i förebyggande 

syfte. I både enkätsvar och intervjuer betonades att informationen upplevdes som mera 
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betydelsefull och respekterad om den mottogs av tränare, lärare eller experter utifrån som 

hade mera kunskap om ätstörningar. 

 

Jag tror att alla behöver få mera information om ätstörningar. Även om man själv inte 

drabbats är det alltid bra att sprida information om det, så man vet om ens kompisar 

berättar att skulle vara något. (I1) 

 

Tränare och friidrottare borde enligt respondenterna även informeras bättre om näring och 

näringsbrist samt vad detta kan leda till för konsekvenser för friidrottarens möjlighet att 

prestera. I enkäternas öppna frågeställningar understryker några av idrottarna att problemet 

med kosten ofta är att få i sig tillräcklig mängd mat för att kunna balansera upp den 

energiförlust som hård träning innebär. I media skrivs det om dieter som förespråkar olika 

typer av avgränsade kostintag för att få den optimala kroppen, men som elitidrottare kan det 

vara svårt att veta hur dessa ska beaktas.  

 

Jag tror inte en idrottare mår bra av att äta enligt begränsade dieter. Vi måste få i oss 

lite av allt och kanske kan kunskap om näring hjälpa idrottare att förstå att det inte 

behöver vara så svårt. (E6) 

 

Genom att sprida kunskap om ätstörningar och vilka konsekvenser dessa kan leda till får 

idrottarna en större bild av ätstörningsproblematiken. Tydlig information om ätstörningar kan 

enligt respondenterna förhindra att missförstånd berörande kroppsutseende och vikt som 

ibland uppstår mellan tränare och adepter. 

5.3.2 Öppen miljö och kommunikation 

 

Friidrottarna var väldigt medvetna om att människor på sidan av banan ibland 

uppmärksammar och pratar om andras kroppar. Idrottarna underströk både i enkätsvar och 

under intervjuerna hur viktigt det är att prata med idrottarna istället för om dem. Öppna 

diskussioner tillsammans med idrottare och tränare framställdes som ett sätt att avdramatisera 

ämnet ätstörningar, minska på tabu-stämpeln och göra det lättare att söka hjälp.  
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Eftersom att ätstörningar är ett känsligt och tabubelagt ämne krävs det att vi vågar 

prata om det. (E23) 

 

[…] det är en väldigt öppen miljö vilket jag tror bidrar mycket till att man inte drabbas 

av ätstörningar liksom. (I2) 

 

Förutom öppna diskussioner om ätstörningar, nämndes även diskussioner kring kropp och 

kroppsideal som centrala. I en intervju berättas det om en samtalsgrupp där ämnet 

kroppsutseende ibland togs upp och samtalades om på ett sakligt sätt som inte ansågs vara 

nedvärderande, vilket var viktigt enligt respondenten. 

 

Idrottarna konstaterade i intervjuerna även att det som drabbad individ kan vara svårt att 

ensam reda ut problemen. Den drabbade kanske inte heller anser sig ha ett problematiskt 

förhållande till kost och kropp och då är det viktigt att den nära omgivningen erbjuder stöd.  

 

[…] det är klart att det är ens eget ansvar på ett sätt, men jag tror att om man väl är 

inne i det så är det väldigt svårt att komma ut med det. Man behöver hjälp och då tror 

jag det är bra att man förebyggt det med information. (1I) 

 

Också ett psykiskt välmående och en positiv inställning till den egna kroppen fördes fram som 

en central del för att förebygga ätstörningar. Idrottarens trygghet i sig själv sågs som en 

förutsättning för att klara av den press som kommer utifrån.  

 

Hitta ett välmående och att enskild tränare och aktiv får komma överens om det 

själva… (E10) 

 

Kanske borde man prata mera om att må bra istället för hur man ska se ut för att 

motsvara ideal. (E14) 

 

Även om resultat- och prestationsinriktningen kunde uppfattas som en trigger för ätstörningar 

inom friidrotten, kunde den också ha omvänd effekt. I intervjuerna uttryckte friidrottarna att 

när prestationen var viktigare än själva kroppsutseendet blev maten en naturlig del som skulle 
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skötas för att uppnå målen. Beroende på det individuella bagaget av erfarenheter kunde 

kostfrågan bli en bit som hjälpte eller stjälpte friidrottarens elitsatsning. 

 

Man vill ju nå upp till en viss gräns resultatmässigt och det kan ju inte göras hur som 

helst. Man måste ju ha en bra grund att stå på och beakta alla aspekter – både fysiska 

och psykiska. (I2) 

 

Att stänga av en drabbad idrottare från träning och tävling vid upptäckt av ätstörningar fanns 

det delade meningar om. I enkäten menade 59 % att agerandet var korrekt, medan resterande 

41 % inte stöttade avstängning. Motiv som talade för avstängning var att det kunde vara 

farligt att träna vid stor näringsbrist. Om personen i fråga inte kan ta hand om sin egen kost 

antogs denna inte kunna hantera träning och tävling. De respondenter som ansåg att 

avstängning inte var korrekt, motiverade detta med friidrottens sociala betydelse för 

elitidrottarna. Om denna fråntas en individ som identifierar sig starkt med elitfriidrotten, kan 

avstängning istället vara mera skadligt. Det gavs även förslag till alternativa åtgärder så som 

obligatorisk hjälp istället för total avstängning. 

 

Det är inte bra att träna och tävla när kroppen är undernärd, man bryter bara ner den 

då och på längre sikt kan det kanske leda till skador. (E5) 

 

Jag tror inte det är rätt sätt för en ätstörning kräver ofta en förändring i hur en tänker 

kring mat m.m. och då hjälper inte avstängning […] Att ta bort det en idrottare tycker 

allra mest om tror jag inte kan ”lösa” en ätstörning. (E19) 

 

Kommunikationen med idrottarna framstod som det absolut viktigaste medlet för att kunna 

förebygga ätstörningar.  

 

  



 
 

   
 

37 
 

6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit genom såväl enkätundersökningarna och 

intervjuerna. Analysen presenteras liksom resultaten utifrån studiens forskningsfrågor och görs i 

anknytning till såväl den teoretiska bakgrunden som den tidigare forskningen. Kapitlet avslutas med 

en konkluderande modell som binder samman empiri och teori. 

 

6.1 Förhållandet till kropp och kroppsideal 

 

Respondenternas bild av idealkroppen var ytterst sammanhållen. Även om de aktiva beskrev 

att olika grenar kunde kräva olika kroppsform, framställdes idealkroppen som slank och 

vältränad, där musklerna skulle vara väldefinierade. Denna bild finner stöd i den sociala 

konstruktionen av gemensamma perspektiv och typifieringar i en delad verksamhetsvärld 

(Berger & Luckmann, 1991). Med utgångspunkt i Schütz (2002) tankar om individuella 

relevansstrukturer och hur dessa kan korsas med andras relevansstrukturer i samma 

omgivning, delar respondenterna tankar om kroppsidealens utseende. Även om olika grenar 

kan kräva olika egenskaper i form av exempelvis styrka och uthållighet var föreställningen av 

det allmänna kroppsidealet tydligt. Det skedde enligt respondenterna sällan en reflektion kring 

de normer som finns inom friidrotten med avseende av kropp. Däremot blev dessa synliga i de 

situationer där normerna bröts mot eller utmanades, något som även Berger och Luckmann 

framhäver (1991). Ett exempel kunde vara om en kulstötare skulle ställa sig på startlinjen för 

ett 1500-meterslopp, där denna på grund av sin ofta kraftigare kroppsform inte ansågs passa 

in.  

 

Idealet kring hur en friidrottares kropp borde se ut ansågs vara ett resultat av såväl samhällets 

ökade krav på en vältränad kropp, som på jämförelsen med framgångsrika friidrottare som 

satt upp ribban för vad som är eftersträvansvärt. Den dominerande synen på kroppen som 

instrumentellt redskap var socialt accepterad bland friidrottarna. Konstaterbart är att 

elitfriidrotten som kulturell institution förmedlar vissa specifika ideal som även förs vidare av 

de aktiva, trots att detta ofta sker omedvetet. Detta är i enighet med Berger och Luckmanns 

teori om den kulturförmedlande individen i specifika samhälleliga kontexter (1991).  
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Förväntningarna på att möta elitfriidrottens kroppsideal upplevdes inte endast uppstå som en 

social press inom friidrotten, utan även från det övriga samhället. Människor som inte har 

kunskap om idrottsprestationer sätter enligt respondenterna större fokus på utseendet, vilket 

kunde kännas som en jobbig yttre press. Denna dubbla press på att ha en slimmad och 

vältränad kropp kan bland annat kopplas till den forskning som Stice (2002) gjort. Stice 

hävdar att idrottarna exponeras för press från både idrottslig kontext och det västerländska 

samhället. Begrepp som deffad (det vill säga tydligt definierade muskler) används vid ett antal 

tillfällen för att beskriva den utseendemässigt optimala friidrottskroppen – ett begrepp som är 

lånat från kroppsbyggarkulturen. Detta tyder på att det även finns vissa gränsöverskridande 

ideal mellan olika idrottskulturella grupper.  

 

Deltagarna i den aktuella studien uttryckte, i enighet med Hausenblas och Symons Downs 

(2001) forskning, inget större missnöje med sin kropp, kanske främst för att de värdesätter 

kroppens betydelse för prestation högre än dess utseende. Trots att respondenterna i grunden 

var rätt nöjda med sin kropp, ville samtliga respondenter på något plan ändå förändra 

kroppen. Detta stämmer bra överens med Kardemarks (2013) tankar om den ständiga 

förbättringen av kroppen som projekt. I takt med att målsättningar uppfylls, uppstår nya krav 

som individen strävar efter att uppnå. De önskade kroppsförändringarna som räknades upp; 

att vara lättare, mera muskulös eller längre, var nära besläktade med hur det allmänna 

kroppsidealet beskrevs. Målen med att förändra sin kropp var däremot inte utseendemässiga, 

utan istället prestationsmässiga. På samma sätt som gymnasterna i de Bruins m.fl. (2011) 

studie, var den påverkan friidrottarna utförde på kroppen till för att göra dem till bättre 

idrottare. Ökad muskelmassa skulle exempelvis stödja snabbheten och en lägre kroppsvikt 

skulle göra det lättare att nå högre hopphöjder. De aktivas betoning på att prestationen var 

viktigare än utseendet upplevdes genomgående i studien och skiljer sig därmed från de 

resultat som Kilger (2010) fann i sin undersökning, där många idrottare till och med hade 

högre utseendemässiga än rent sportliga målsättningar. 

 

Elitidrotten har enligt friidrottarna påverkat deras syn på kroppen. Detta framkommer främst i 

form av idrottarnas ökade kunskap om kroppens funktion. Kroppen måste fungera för att 

idrottarna ska kunna prestera så bra resultat som möjligt och detta är som central del av 

friidrotten, det viktigaste för de aktiva. Synen på kroppen som instrumentell är direkt 

överförbar hos många av idrottarna. I likhet med Foucaults (1980) disciplinerade kropp, 
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uttrycker respondenterna att kroppen är ett verktyg för prestation och den blir därmed ett 

objektiv som ska drillas och tränas. Elitidrotten uppfattades som en miljö där kroppen blir till 

något människan har. Eftersom maximal prestation är målet för de flesta friidrottare är atleten 

tvungen att lära känna sin kropp och behandla den på ett sätt som möjliggör detta.  

 

6.2 Beskrivning av ätstörningar inom friidrotten 

 

Ungefär hälften av respondenterna ansåg att ätstörningar är vanligt inom friidrotten. 

Informationen som idrottarna fått om ätstörningar härstammade dock inte från friidrotten, 

utan närmare från media. Med tanke på att vissa normer och ideal kan skilja sig mellan 

elitfriidrotten och det övriga samhället kan detta ses som ett problem. Torstveit m.fl. (2008) 

menar även att det finns skillnader mellan olika idrotters syn på ätstörningsproblematiken, 

vilket kan försvåra igenkänningen av den. Om idrottarna inte vet tillräckligt mycket om 

ätstörningar eller hur de kan söka hjälp i den miljön de befinner sig i, är dessutom risken för 

att ämnet blir tabubelagt stor – och därmed kan tröskeln till att be om hjälp höjas. 

 

Enligt många av idrottarna uppstår ätstörningar när betoning på jämförelsen mellan den egna 

kroppen och de kroppsideal som finns får för mycket fokus. Kroppsidealet är enligt 

respondenterna en måttstock för hur en friidrottare ska se ut för att nå ett visst resultat. En 

undernärd kropp kan inte prestera bra i längden, men den kan fortfarande se ut som 

kroppsidealet. När pressen på att ständigt jämföra kroppar blir för stor, kan träning för den 

utseendemässiga kroppen, så som även Kilger (2010) beskriver i sin forskning, bli viktigare 

än det den skall prestera på friidrottsbanan. Den stora jämförelsen med andra kan uppfattas 

som tvetydig eftersom friidrottens tävlande går ut på just att jämföra. Skillnaden är dock att 

det som görs jämförs under tävlingarna - inte personerna i sig. Det finns alltså en stor skillnad 

mellan sak och person. Detta kan även tänkas hänga ihop med hur kroppens utseende ofta 

likställs med hur väl idrottare lyckas prestera.  

 

Enligt Foucault (1980) är disciplineringen, i detta fall träningen, av kroppen starkt kopplat till 

prestation. Men eftersom disciplineringen sker i samband med sociala normer och mentala 

föreställningar om dessa normer kan prestationen se ut på olika sätt. Betonas vikten av en 

slimmat muskulös kropp framför prestation i den institution individen befinner sig i, är det 

högst antagligen detta som även anammas av individen självt. Respondenterna talar om 
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utvecklandet av ätstörningar som följd av ett starkt kontrollbehov hos många friidrottare. 

Även detta överensstämmer med Foucaults tankar om den maktutövande och den 

disciplinerade kroppen i förhållande till prestation.  

 

I diskussionen om vad som gör att en del idrottare är mer utsatta än andra när det kommer till 

ätstörningar, lyftes de erfarenheterna som individen har med sig fram. Varje individ har, 

enligt Schütz (2002), subjektiva relevansstrukturer som är avgörande för hur denne ser på och 

möter världen. Eftersom relevansstrukturerna byggs upp av tidigare erfarenheter som format 

individen bestämmer dessa hur säker personen är i sig själv och hur individen fortsätter att 

hantera olika situationer. En individ som växt upp i en miljö där den inre tryggheten stärkts 

ansågs enligt respondenterna ha bättre förutsättningar att bemöta även yttre krav. Alla 

erfarenheter är avgörande för hur individen konstruerar och omkonstruerar sig själv i relation 

till rådande normer.  Den starka normen kring den instrumentella kroppen och 

disciplineringen av kroppen inom elitfriidrotten kan öka risken för att individen vänder sig till 

”lösningar” så som ätstörningar.  

 

6.3 Förebyggande av ätstörningar 

 

Den instrumentella kroppen betonades starkt genom friidrottarnas syn på den som ett verktyg. 

Respondenterna beskriver upprepade gånger kroppen som ett medel – något som de ständigt 

arbetar med för att de ska kunna uppnå sina prestationsmål. På så sätt hamnar den upplevda, 

existentiella kroppen i skuggan av det kroppsliga projektet. Vid frågor som berör ätstörningar, 

kommer upplevelsen av den egna kroppen i förhållande till ideal och normer inom friidrotten 

dock mer och mer på tal. Thompson m.fl. (1999) menar att det finns en stark koppling mellan 

hur individen upplever samt beskriver sin kropp och risken att utveckla en ätstörning. I och 

med det kan det finnas risker med att inte framhålla den existentiella kroppens betydelse när 

vi talar om att förebygga ätstörningar inom elitfriidrotten.  Framför allt under de fördjupade 

intervjuerna nämndes behandlingen av det psykiska välmåendet som en viktig del för att 

kunna förebygga ätstörningar. Den existentiella kroppen får därmed betydligt mera utrymme i 

diskussionen om ätstörningar och dess förebyggande arbete. Här blir den levande kroppen och 

helheten, vilket Merleau-Ponty (2006) förespråkar, allt viktigare för såväl fysiskt och psykiskt 

välmående som för förmågan att kunna prestera maximalt. 
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När det handlar om ätstörningar, är synen på prestationens betydelse och fokuseringen på att 

ständigt förbättra resultat ytterst tvetydig.  En del respondenter menade att pressen på att 

prestera kunde vara en bidragande orsak till att ätstörningar uppstår inom elitfriidrotten. 

Andra menade att ansvaret att sköta kosten blev en naturlig pusselbit på vägen mot optimal 

prestation. Med hjälp av Schütz (2002) tankar om individuella relevansstrukturer kan båda av 

dessa subjektiva sanningar stödjas. Trots att många normer och värderingar (så som 

prestation) delas mellan friidrottarna i den intersubjektiva världen, skiljer sig idrottarnas sätt 

att förhålla sig till dessa i viss mån från varandra. Beroende på de erfarenheter som 

individerna har med sig från tidigare uppstår olika förhållningssätt till prestation.  

 

Få av friidrottarna hade någon koll på existerande policyn inom Riksidrottsförbundet och 

friidrottsgymnasierna angående ätstörningar. Informationsspridning och kommunikation 

uppfattades som väldigt viktigt för att förebygga ätstörningar. Tränare och högre uppsatta 

organisationer (exempelvis Specialidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet) ansågs ha ett 

stort ansvar när det kommer till att sätta tonen för vilka normer som finns inom elitidrotten 

och vad som är accepterat beteende inom institutionen. Friidrottarna har enligt resultaten ett 

stort förtroende för sina tränare, vilket även framkom i Sundgot-Borgens undersökning av 

kvinnliga elitsatsande idrottare (1994). Detta gör att tränarnas åsikter och uttryck blir speciellt 

viktiga för idrottarnas uppfattning om sig själva och sin kropp. På samma sätt som Martinsen 

m.fl. (2014) framhävde i sin resultatredovisning, verkar hur diskussionen om kroppsideal och 

ätstörningar framhålls vara minst lika viktigt som vad diskussionen innehåller. 

 

6.4 Avslutande analys 

 

Det kan konstateras att samtliga av studiens frågeställningar är väldigt nära besläktade och 

resultaten visar på att svaren på frågorna är gränsöverskridande. Med stöd i den 

socialkonstruktivistiska teorin som använts tillsammans med resultaten från enkäter och 

intervjuer har en konkluderande modell för att illustrera den ovanstående texten tagits fram 

(se nedan). Denna modell ska ses som ett samspel mellan teori och empiri och är en analys av 

studien som helhet. Med tanke på modellen uppstår två intressanta analytiska dimensioner. 

Den första berör förhållandet mellan den existentiella och den instrumentella kroppen och 

dess betydelse för prestation. Den andra dimensionen är förhållandet mellan de individuella 

relevansstrukturerna och normer, så som kroppsidealet, inom elitfriidrotten. 
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Inom elitfriidrotten som institution betonas ofta den instrumentella kroppen med dess 

funktionella egenskaper som disciplineras för att friidrottaren ska kunna uppnå goda resultat. 

Respondenterna talar om kroppen som ett verktyg som ska behandlas på ett visst sätt och 

påverkas genom exempelvis träning och kost. Denna instrumentella norm verkar vara starkt 

institutionaliserad hos de friidrottande respondenterna, där strävan efter prestation är den 

gemensamma och centrala faktorn i den delade verksamhetsvärldens relevansstruktur.  

 

Betydelsen av den existentiella kroppen faller emellertid i skuggan av den instrumentella 

kroppen, men benämns ändå som en viktig del vid välmående och förebyggande av 

Figur 1: Konkluderande modell 
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ätstörningar. För att kunna föra fram den existentiella kroppens betydelse bör den dock 

befästas i de institutionaliserade normer och värderingar som finns inom elitfriidrotten. 

Genom att belysa även den upplevda kroppens betydelse för prestationen kan den existentiella 

och den instrumentella kroppen ses som komplement – en helhet som förutsättning för en 

optimalt presterande kropp. För att närma oss en helhetssyn på kroppen inom elitfriidrotten 

krävs såväl kunskap som förmåga att kommunicera öppet.  

 

Utöver prestation delar friidrottarna enligt resultatet även liknande bild av den ideala 

friidrottskroppen. Denna idealkropp ser ut på lite olika sätt beroende på vilken gren den ska 

utföra. Det gemensamma med idealen är att de är utformade för att kunna prestera så bra som 

möjligt på friidrottsarenan.  

 

Den individuella relevansstrukturen utgör friidrottarens bakgrund och består av tidigare 

erhållna erfarenheter. Hur friidrottaren upplever sin kropp och den elitidrottsmiljö kroppen 

befinner sig i är beroende av dessa individuella erfarenheter. Erfarenheterna formar individen 

och utgör bildligt talat de glasögon genom vilka denne tolkar gemensamma värderingar, 

normer och ideal i den delade verksamhetsvärlden eller institutionen. Samma normer kan 

därmed tolkas på ytterst olika sätt. Prestation är en gemensam nämnare inom elitfriidrotten, 

vilket samtliga respondenter vittnar om.  I vissa fall kan den presterande kroppen ses som en 

positiv väg mot framgång, medan det i andra fall blir en press där elitidrottaren inte kan leva 

upp till specifika normer. Om prestation som en yttre press dessutom kopplas ihop med 

utseendemässiga kroppsideal, kan osunda föreställningar om den egna kroppen skapas. 

Individens relevansstruktur har därmed även betydelse för hur mottaglig denne är för att 

utveckla en ätstörning och psykisk ohälsa. 

 

Genom ovanstående modell belyses den individuella friidrottaren i förhållande till den 

elitidrottande verksamhetsvärld som delas med andra friidrottare. Vidare lyfter modellen fram 

kroppen som helhet – en kombination av den existentiella och instrumentella kroppen – i 

påverkan på verksamhetsvärldens centrala norm; prestation. 
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7. Diskussion 
 

I kapitlet diskuteras och utvecklas de resultat som framkommit av studien. Vidare diskuteras 

den använda metoden för studien och hur väl den fungerade för att uppnå det önskade syftet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet i denna studie kan användas som reflektionsunderlag vid förebyggande arbete mot 

ätstörningar. Det kan även hjälpa elitfriidrottsorganisationer att arbeta fram interna policyer 

för hur en välmående friidrott ska se ut och behandlas utifrån kroppsideal och ätstörningar. 

Att involvera friidrottarna själva och lyssna till deras åsikter är väsentligt för att förstå hur de 

beskriver och vill att ämnesområdet ska behandlas inom elitidrottsinstitutionen.  

 

För respondenterna i studien var kroppen starkt förknippad med prestation och den ideala 

kroppen sågs följaktligen ur ett idrottsligt perspektiv. Eftersom prestationen enligt resultatet 

framstår som en så central del av tävlingsidrotten, borde samtalen kring kropp, ätstörningar 

och kost, rikta in sig på hur dessa kan påverka idrottarens prestationsförmåga på längre sikt. 

Friidrottarnas vilja att förbättra resultat och ständigt höja målsättningarna är en stark drivkraft 

och ett inre motiv som bör stödjas. Det är i ljuset av denna drivkraft vi bör arbeta med 

elitidrottare som en helhet.  

 

Med helhet syftar jag både till den instrumentella och den existentiella kroppen. Den 

instrumentella kroppens funktionsförmåga har enligt resultaten redan en väldigt stark roll 

inom friidrotten och denna kommer att fortsätta utvecklas i takt med att nya tekniker och 

träningssätt tas fram. Den upplevda, existentiella kroppen har en viktig funktion som 

subjektivt meningsskapande och kan ses som komplement till den instrumentella kroppen. För 

att stärka den existentiella kroppen krävs lyhördhet och självkännedom, något som vi inom 

friidrotten kan hjälpa till att stödja bland annat genom att skapa en miljö där öppen 

kommunikation betonas.  

 

I och med att de individuella relevansstrukturerna ansågs ha en stor betydelse för hur 

mottaglig en friidrottare var för utvecklandet av ätstörningar, kan dessa anses vara en viktig 

utgångspunkt i arbetet mot en mera välmående elitfriidrott. Många tränare och ledare är redan 
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medvetna om att alla friidrottare har olika förutsättningar i form av styrka, snabbhet, 

uthållighet och så vidare. För att uppnå goda resultat måste individerna därför tränas på lite 

olika vis. På samma sätt som olika egenskaper inte kan behandlas likadant, kan inte heller alla 

kroppstyper passa det övergripande kroppsideal som verkar finnas inom friidrotten. Även 

olika träningsinriktningar för idrottarnas individuella mentala egenskaper kan vara viktiga att 

beakta. Betoningen bör vara på den individuella kroppens styrkor, som genom rätt sort av 

disciplinering kan uppnå resultat. 

 

Det stora förtroendet som friidrottarna visade mot sina tränare bidrar till att tränarna har stor 

makt och därmed även ett stort ansvar. Med tanke på den forskning som tidigare gjorts 

angående ätstörningar inom elitidrotten besitter tränare inte alltid tillräcklig kunskap om 

ämnet (Sundgot-Borgen, 1994; Åkesdotter & Kenttä, 2015; Torstveit, Rosenvinge, & 

Sundgot-Borgen, 2008; Martinsen, Sherman, Thompson, & Sundgot-Borgen, 2014). Eftersom 

denna studies resultat tyder på att ingen vidare diskussion om ätstörningar överhuvudtaget 

förs inom friidrotten, kan vi spekulera i att det som den tidigare forskningen kommit fram till 

också är aktuell inom friidrottsgymnasierna. Under några av intervjuerna och i flera öppna 

enkätsvar beskrev elitidrottarna ätstörningar främst i termer som kan relateras till anorexia 

nervosa. Om kostrestriktioner och rasande vikt framställs som de enda kännetecknen för 

ätstörningar blir identifikationen av övriga typer av ätstörningar svårare. För att tränarna ska 

kunna arbeta förebyggande måste även de få tillräcklig information om vad ätstörningar är, 

hur ätstörningar kan ta sig uttryck och hur drabbade individer ska bemötas.  

 

Rollen som tränare kan upplevas som övermäktig i och med de krav som ställs på personen i 

fråga. I en intervju menade respondenten att tränaren inte har möjlighet att ta fullt ansvar för 

friidrottarens välmående. Det är dock viktigt att tränare och ledare inom elitidrotten är 

medvetna om hur handlingar och kommentarer kan komma att påverka adepternas kroppssyn 

och upplevelse av den egna kroppen. Tränarna bör också vara medvetna om sina egna 

begränsningar och våga ta stöd av exempelvis utomstående expertis där den egna kunskapen 

inte räcker till. Först när tränarna blir medvetna om vad, hur och när, kan arbetet i vardagen 

inledas. Som det konstaterades av flera respondenter, finns det ett individuellt ansvar även hos 

en drabbad individ att ta tag i ätstörningsproblematiken. Men för att orka hantera och bearbeta 

en ätstörning behövs stöd från personer i omgivningen, däribland från tränare och ledare inom 
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friidrotten. Förtroendet för tränarna bör ses som en tillgång i arbetet med 

ätstörningsproblematiken inom elitfriidrotten. 

 

Informationen om ätstörningar kan härstamma från olika typer av källor. Men eftersom 

Sveriges friidrottsgymnasier är underordnade Riksidrottsförbundet borde den policy som 

berör ätstörningar inom förbundet utvecklas, tydliggöras och spridas. Organisationer under 

Riksidrottsförbundet kan inte förväntas handla efter befintliga styrdokument, så som 

”Riksidrottsförbundets kostpolicy”, om dessa ej redogjorts för. Kommunikation och 

informationsspridning om ätstörningar är något som redan framtas som viktig inom förbundet 

(Riksidrottsförbundet, 2016), men som fortfarande behöver arbetas vidare med. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

För den aktuella studiens metodval hämtades inspiration från Stiers (2012) studie ”Blod, svett 

och tårar. Ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik – belyst och problematiserad”, men 

denna studie gjordes med betydligt färre deltagarantal i jämförelse med Stiers. Det har riktats 

kritik mot användningen av triangulering mellan kvantitativa och kvalitativa metoder 

eftersom dessa kan anses stå för olika paradigm och är därmed oförenliga (Bryman, 2011). I 

denna studie betraktas strategierna dock inte som konkurrerande, utan de används närmare 

som komplement för att kunna närma sig en mera fullständig bild av kroppsideal och 

ätstörningsproblematiken inom elitfriidrotten. Trianguleringen minskar i denna studie 

skevheten som endast en enskild metod skulle kunna bidra till (Bryman, 2011). Resultaten 

från de två delstudierna tyder på att metoderna stärkte och bekräftade varandra ömsesidigt. 

Samtidigt som resultaten från de semistrukturerade intervjuerna stärkte resultaten från 

enkäterna, bidrog dessa till en djupare förståelse av problemområdet.  

 

Enkätundersökningen, som utgjorde den första delstudien, gjordes främst i pappersform och 

ifyllda enkäter returnerades, med undantag för ett friidrottgymnasium, via post. Detta gjorde 

att det till viss mån var svårt att samla in alla enkäter inom given tidsram. Det kunde 

konstateras att en digital enkätundersökning skulle ha kunnat underlätta insamlingsprocessen. 

Trots det erhölls en relativt hög svarsprocent i den första delstudien. 
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De semistrukturerade intervjuerna som gjordes tillsammans med de respondenter som under 

enkätundersökningen meddelat att de ville ställa upp på vidare diskussioner, utgjorde den 

andra delstudien. Intervjuerna möjliggjorde en fördjupning och stärkte samtidigt studiens 

huvudsakliga kvalitativa karaktär.  

 

För de individuella semistrukturerade intervjuerna användes intervjuguiden som riktlinje. 

Denna utarbetades långt utifrån de svar som erhållits genom enkätundersökningen och gav 

mig möjlighet att fokusera mera på de områden som inte fått tillräckligt med utrymme i 

enkäten. Beroende på hur informanterna förhöll sig till huvudfrågorna kunde följdfrågor och 

diskussionens uppbyggnad se lite olika ut. Detta kan ses som både positivt och negativt 

eftersom det ger intervjun en friare struktur (Ryen, 2004). Fördelen med denna typ av intervju 

var att informanterna kunde formulera sina svar öppet utan att vara bundna till att formulera 

sig på ett visst sätt, vilket stämde överens med den aktuella studiens syfte. Nackdelen tar sig 

dock uttryck i att det kan bli svårare att identifiera tydliga svar som kan föra studien framåt.  

 

Valet att göra intervjuerna individuellt motiveras med att respondenterna inte skulle bli 

påverkade av andras åsikter och tidigare erfarenheter. Intervjuer i form av fokusgrupper kunde 

dock ha passat bättre som komplement till att enkäterna gjorts enskilt. Gruppintervjuer kunde 

också ha gjort att respondenterna skulle känna sig mindre utsatta i sin position (Bryman, 

2011). Jag anser ändå att de individuella intervjuerna bidrog till mera uppriktiga svar och 

åsikter. Det kan även spekuleras i huruvida intervjuer gjorda via telefon eller de intervjuer 

som genomförs på plats kan skilja sig från varandra. Telefonsamtal kan utgöra en trygghet för 

respondenten när ett känsligt ämnesområde diskuteras, men då bortfaller även den mera 

mellanmänskliga kontakt som uppstår vid intervjuer i direkt kontakt med respondenten. 

 

Den teoretiska utgångspunkt som valdes för studien färgade, tillsammans med tidigare 

forskning och egna erfarenheter, stora delar av enkätens och därmed även intervjuguidens 

utformning. Detta gör att resultaten och frågeställningarna endast ses ur en begränsad 

synvinkel. På grund av bristande resurser skrapar denna studie endast på ytan av ett komplext 

ämne som är väldigt mångfacetterat. De överlag entydiga svaren som erhölls från 

respondenterna i studien, tyder dock på att det finns en viss mättnad i resultatet. Ingen ny, 

relevant data ansågs framkomma vid vidare datainsamling och därmed kunde ingen vidare 

analys göras utifrån befintligt material.  
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8. Slutsats och fortsatt forskning 
 
I kapitlet nedan presenteras slutsatser som kan dras utifrån den genomförda studien. Vidare 

ges även förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet.  

 

8.1 Slutsats 
 

Vi är inom elitfriidrotten duktiga på att se den rent fysiska delen av träningen. Den 

naturvetenskapliga utvecklingen har möjliggjort testning av styrka, snabbhet, uthållighet och 

laktattröskel med mera. Denna instrumentella kropp är oundvikligen en viktig del för att 

friidrottaren ska kunna förbättra sina starka och svaga kroppsliga funktioner som i sin tur kan 

leda till bättre prestationer och resultat. Enligt respondenterna är det från den presterande 

idrottsmiljö som det existerande kroppsidealet inom friidrotten härstammar. 

 

Den subjektiva upplevelsen av kroppen är, i motsats till den instrumentella kroppen, svårare 

att greppa genom mätningar och tester och får därför inte lika stort utrymme inom 

elitfriidrotten. Kroppen som existentiell är enligt friidrottarna själva ändå central i frågan om 

välmående och i förebyggandet av ätstörningar. Den individuella upplevelsen av kroppen och 

elitfriidrottsmiljön baseras på tidigare erfarenheter och iakttagelser. Erfarenheterna formar 

individen och ger därför friidrottaren individuella förutsättningar för att hantera intryck, så 

som kravet på prestation, inom friidrotten. 

 

Vi kan inte förändra de tidigare individuella erfarenheterna, men friidrotten har som 

normskapande institution ett ansvar för att förmedla nya erfarenheter som kan bidra till en 

trygg syn på kroppen. Ett av de viktigaste medlen för att kunna göra detta är kommunikation 

och informationsspridning. Genom att betona och ta hänsyn till den så kallade ”dubbla 

kroppslighetens” – det vill säga såväl den instrumentella kroppens som den existentiella 

kroppens – betydelse för prestation kan vi uppnå ett långsiktigt och hållbart idrottande. 

Optimala fysiska prestationer går med andra ord hand i hand med friidrottarens inre mående. 

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Riksidrottsförbundets policyer som berör ätstörningar är enligt denna studie okänd för 

elitfriidrottarna. Idag samarbetar förbundet ändå tillsammans med ätstörningsprogram för att 
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underlätta arbetet med att minska denna typ av psykisk ohälsa inom svensk idrott. 

Uppföljande forskning kring hur kommunikationen mellan Riksidrottsförbundet, 

specialidrottsförbunden och föreningar sker behövs för att såväl kunna nå framsteg och 

identifiera brister i arbetet. Med tanke på detta är det även viktigt att beakta tränarnas åsikter 

och kunskap om ätstörningar eftersom det är dessa aktörer som i vardagen kommer i direkt 

kontakt med idrottarna.  

 

Samtliga av respondenterna som deltog i de semistrukturerade intervjuerna i denna studie, 

ansåg att förhållandet till kroppsideal kan vara mindre problematiskt inom friidrotten, som 

individuell idrott med flera olika grenar, än i lagidrotter som exempelvis fotboll där spelarna 

har mera likartade roller. Det spekulerades i att jämförelsen mellan idrottarnas kroppar i en 

lagidrott är mera närvarande och aktuell. Det skulle i en vidare forskning vara intressant att 

undersöka hur olika idrottsmiljöer påverkar idrottarnas syn på sin kropp och det kroppsideal 

som förekommer. Samtidigt anser jag att det behövs en större inriktning på pojkar och mäns 

förhållande till ätstörningar, eftersom forskningen på flickor och kvinnor ofta tar över i detta 

forskningsområde. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jonna Skrifvars och jag studerar Coaching och Sport Management vid 
Linnéuniversitetet i Växjö.  
 
Jag skriver nu mitt examensarbete där syftet är att skapa en bättre förståelse för fenomenet 
kroppsideal och ätstörningar inom elitidrotten. I studien vänder jag mig till 
friidrottsgymnasierna i Sverige och jag skulle gärna inkludera Er på - . Studien ska bidra till 
fördjupad kunskap kring kroppsideal och ätstörningsproblematiken i friidrotten och ge 
underlag för eventuella policyer kring förebyggande arbete.  

Deltagande i studien innebär en enkätundersökning bland FIG-studeranden i årskurs 3. 
Enkäterna förväntas ta ca 20 minuter att fylla i. Insamlat data kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att materialet kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet 
med Vetenskapsrådets individskyddskrav. Medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas.  

Accepterar Ni på - att medverka i studien kommer Ni kontaktas via telefon för att bestämma 
närmare tidpunkt för genomförande. 

Med vänliga hälsningar, 

Jonna Skrifvars   Handledare: Susanne Linnér 
Linnéuniversitetet   Institutionen för Idrottsvetenskap 
Box 451    susanne.linner@lnu.se 
351 95 Växjö   +46730978697 
js223ij@student.lnu.se 
+358504322521 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jonna Skrifvars och jag studerar Coaching och Sport Management vid 
Linnéuniversitetet i Växjö.  
 
Jag skriver nu mitt examensarbete där syftet är att skapa en bättre förståelse för fenomenet 
kroppsideal och ätstörningar inom elitidrotten. Studien ska bidra till fördjupad kunskap kring 
kroppsideal och ätstörningsproblematiken i friidrotten och ge underlag för eventuella policyer 
kring förebyggande arbete.  

Deltagande i studien innebär en enkätundersökning bland studeranden i årskurs 3. Enkäterna 
förväntas ta ca 20 minuter att fylla i. Insamlat data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
betyder att materialet kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med 
Vetenskapsrådets individskyddskrav. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

Med vänliga hälsningar, 

Jonna Skrifvars   Handledare: Susanne Linnér 
Linnéuniversitetet   Institutionen för Idrottsvetenskap 
Box 451    susanne.linner@lnu.se 
351 95 Växjö   +46730978697 
js223ij@student.lnu.se 
+358504322521 
 
 

Enkät 
 
Enkäten tar ca 20 minuter att besvara. Du behöver inte skriva under med namn. Läs 
påståendena noga och ringa in det alternativ som bäst överensstämmer med din uppfattning. 
Det är viktigt att du är ärlig och bevarar samtliga påståenden och följdfrågor. Tack för din 
medverkan!  

Jag är  

Man            Kvinna   

 
 
IDEAL INOM IDROTTEN 
 
 
Det finns tydliga ideal kring hur kroppen ska se ut inom friidrotten 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls  
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Jag påverkas inte av kroppsideal som kan finnas inom friidrotten 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls  

 
Hur ser den ideala friidrottskroppen ut enligt dig? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Vi diskuterar ofta kroppsform och utseende under träningarna 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls  

 
 
Det finns kroppar som framställs som mindre accepterade 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls  

 
 
Ge exempel på en situation där kroppsideal framkommer inom friidrotten 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
JAG OCH MIN KROPP 
 
 
Jag är nöjd med min kropp 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
-  Varför? / Varför inte? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Elitidrotten har påverkat hur jag ser på min kropp 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls  

 
-  I så fall, på vilket sätt? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
Jag jämför min kropp med andra elitidrottares kroppar 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls  

 
 
Jag får kommentarer om min kroppsform under träningarna 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
Jag har någon gång blivit tillsagd att börja med diet 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
Jag känner mig pressad att ha en vältränad kropp 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
Jag känner mig pressad att ha en smal kropp 
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Stämmer helt             Stämmer delvis            Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
Min kropps utseende är viktigare än hur bra den presterar 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
Beroende på var jag befinner mig är jag mindre bekväm med min kropp (exempelvis på 
träning, i klassen eller i simhallen)  
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
-  Varför / Varför inte? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
ÄTSTÖRNINGAR 
 
 
Vi pratar om ätstörningar inom träningsgruppen 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
Jag är medveten om den policy om ätstörningar som finns inom Riksidrottsförbundet 

(FIG och RIG) 

 

Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 

 
 
Jag anser att ätstörningar är vanliga inom friidrotten 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
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Jag känner mig trygg med min tränare 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
 
Jag vågar vara ärlig med min tränare 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
 
Jag får tillräckligt med information om vad ätstörningar innebär 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
 
Jag får tillräckligt med information om hur man kan söka hjälp vid ätstörningar 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis             Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
 
 
 
Varför tror du ätstörningar uppstår inom friidrotten? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
Hur kan ätstörningar förhindras inom friidrotten? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Jag anser att tränings- och tävlingsavstängning på grund av ätstörning är korrekt 
 
Stämmer helt             Stämmer delvis            Stämmer delvis inte                 Stämmer inte alls 
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- Varför/ Varför inte? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Om det blir aktuellt med intervjuer kan jag tänka mig att ställa upp 
 
Ja  Nej 
 
 
- Kontaktuppgifter: 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Semistrukturerad intervjuguide 
 
Allmänna inledande frågor: 

- Hur länge har du hållit på med friidrott? 
- Vilken gren är du aktiv inom? 
- Vilket gymnasialt program studerar du? 
- Hur kommer det sig att du valt friidrott? 

 
Ideal inom idrotten: 

- Vad finns det för specifika värderingar och normer inom friidrotten som är viktiga 
även för dig? 

- Vilka egenskaper anser du att är viktiga som elitfriidrottare? 
- Vad har kroppsideal för betydelse för dig? 
- Upplevs detta med kropp och kroppsideal som känsligt?  

o Varför/varför inte? 
- Anser du att kroppsidealen har ändrat under tiden du tränat friidrott? 

o På vilka sätt?  
o Varför kan kroppsidealet ha ändrat? 

- Vilken typ av kropp skulle inte ses som passande inom friidrotten? 
o Ge exempel 

- Varför tror du ett specifikt kroppsideal kan framhållas som bättre? 
o Ge exempel 

- Hur uppstår kroppsideal? 
- Hur hade ditt kroppsideal påverkats om du inte hade tränat friidrott? 
- På vilket sätt kommer kroppsformen på tal under träningar (tillsammans med tränare 

och träningskompisar)?  
 
Jag och min kropp: 

- Vilken betydelse har din kropp för din identitet? 
- Har du under några omständigheter försökt ändra på din kropp för att motsvara 

kroppsidealen? 
o Ge exempel/ På vilket sätt? 

- Hur anser du att din kroppsbild har påverkats av friidrotten? 
 
Ätstörningar: 

- På vilket sätt har du fått information om ätstörningar?  
- Hur skulle du beskriva fenomenet ätstörningar? 
- Hur skulle du beskriva förekomsten av ätstörningar inom friidrotten? 
- Hur kan elitidrottsmiljön komma att påverka förekomsten av ätstörningar? 

o Ge exempel 
- Varför tror du att ätstörningar är så mycket vanligare bland elitidrottare än bland 

övriga befolkningen? 
- Varför får vissa friidrottare problem med ätstörningar och andra inte? 
- På vilket sätt skulle ätstörningar kunna förebyggas? 

o På vilket sätt skulle du vilja att ätstörningar uppmärksammas inom friidrotten? 
o Vems uppgift är det att uppmärksamma ätstörningar?  

- Hur kunde kroppsform och kroppsvikt särskiljas från resultat? 
 


