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SAMMANFATTNING 
 
Syfte 

Syftet med denna C- uppsats har varit att ge en beskrivning av ätstörningar inom idrotten. 

Vidare vill jag kartlägga tränares kunskap och inställning till ätstörningar. Jag vill förmedla en 

helhetssyn av problemet. Min hypotes är att det finns en brist på kunskap samt en oförståelse 

för problemet. Genom en ökad kunskap om problemet kommer även problemet att få en ökad 

acceptans. Detta i sin tur kan förhoppningsvis bidra till att minska förekomsten samt 

underlätta för dem som drabbas, deras tränare och deras omgivning. 

Metod 

Jag har använt två metoder; en litteraturstudie av tidigare forskning och annat publicerat 

material samt en enkätundersökning. Enkätformulär med bifogat svarskuvert och missivbrev 

sändes per brev till 49 stycken tränare som representerar tre olika sorters idrotter; fotboll, 

längdskidåkning och gymnastik. Alla är aktiva ungdomstränare på hög nivå, för båda könen. 

Enkätundersökningen fick ett stort bortfall, 80 %. Detta trots att det även sändes ut en 

påminnelse. Dessa två metoder kombineras med kunskap som jag har fått genom kontakt med 

andra som har kunskap, insikt och upplevelser från området samt mina egna erfarenheter från 

att själv ha varit drabbad. 

Resultat 

Litteraturstudierna visar att det finns vissa skillnader mellan ätstörningar som drabbar 

individer i samhället jämfört med idrottsindivider. Studierna visar att problemet är vanligt 

förekommande inom idrotten. Vidare visar resultatet att det största problemet är att 

ätstörningar inte är ett accepterat problem samt att det därför associeras med en stor skam, 

både av de aktiva och av tränarna. Det visade sig även ett de flesta tränare har en relativt god 

kunskap om själva problemet men att det finns en osäkerhet till hur de ska använda denna 

praktiskt för att hjälpa någon. En del av tränarna uppger att de anser att det inte är deras sak 

att hantera.  

Slutsats 

Ätstörningar är ett stort problem inom idrotten, vilket med relativt små medel skulle kunna 

begränsas. För att åstadkomma detta behövs det främst en större acceptans och förståelse för 

problemet men även ökad kunskap. Detta för att ta bort skammen som förknippas med 

problemet. Tränarna har en stor inverkan och möjlighet att påverka sina aktiva. Det är också 

viktigt att tränarna inser deras viktiga uppgift att förebygga problemet, observera de som är i 

riskzonen i ett tidigt skede samt att de kan hjälpa och underlätta när någon drabbas. 
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ABSTRACT 

 

Purpose 

The purpose with this C-essay is to give a description of disordered eating in sports. Further, I 

also wanted to make a survey of the knowledge of the trainers and their attitudes to eating 

disorders within sports. I will bring a good view of the problem. I hope that it will give a 

wider knowledge, acceptance and understanding for the problem. Hopeful can that making the 

problem smaller and also making it easier for those who are afflicted, the trainer and other 

peoples. 

Method 

I have used two methods; a study of previous studies and other information and also a 

questionnaire.  The questionnaire I sent out to 49 Swedish trainers in three different kinds of 

sports; football, cross-country skiing and gymnastics. All of them are active within youth 

sports at a high level, both girls and boys. 80% of the questionnaires don’t get back, in spite 

that a reminding was sent. This I combined with knowledge that I got from others who have 

been in this situation and also with my own experiences.   

Results 

The study shows there are some differences in the eating disorders which affect “ordinary” 

people and those which affect sportspeople. The study also shows that it is common with 

disordered eating in the sport. The biggest problem is that eating disorders isn’t an accepted 

problem and associated whit a big shame, both the suffered and trainers. There is also a lack 

of understanding.  It was even evident that quite a number of trainers are aware of the 

problem but unsure what practical steps to take in order to help the afflicted.  The trainers also 

seemed to take the attitude that it was not really their problem.     

Conclusion 

The result shows that this is a big problem which with relatively small means could be limited 

and reduced.  It needs however an increased openness, acceptance and understanding.  A 

wider knowledge is also desirable. I think that could take away the big shame of the problem. 

It is possible for the trainer to have a big influence. That is also important that the trainers 

understand that they are important for prevent the problem, observe the persons in an early 

step and also help. 
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FÖRORD 
 

Jag är en av de drabbade. En av de många som mot sin vilja blev någon annan för ett tag. Det 

var inte medvetet men ändå lät jag det ske. Tyvärr är jag medveten om att idrotten är en orsak 

till det jag drabbades av. Idrotten som jag bara förknippade med positiva saker.  Många 

fantastiska upplevelser, vänner samt andra uppskattade och värdefulla relationer med 

motståndare och inte minst med mina tränare. Att idrotten under ett långt tag var en så stor del 

av mitt liv är inget jag ångrar men det är en nyttig erfarenhet att jag nu kan inse att det finns 

annat här i livet.  

 

Jag känner ibland dock ilska och upplever en stor ånger trots att jag vet att det inte tjänar 

något till. Men orsaken till dessa känslor är det faktum att jag sårat och betett mig illa mot 

omgivningen. Jag har oroat och sårat de som betyder mest för mig. Därför hoppas jag 

innerligt att ingen känner sig utelämnad i och med detta arbete. Min förhoppning är att NI, för 

ni vet vilka ni är, ser detta som ett sätt att använda det negativa till det bästa: att hjälpa andra. 

Samtidigt vill jag passa på att säga förlåt och tack till er alla.  

 

Jag vill även tillägna några rader till min mentor på Idrottshögskolan och tillika handledare 

för detta arbete. Ett stort tack för din omtanke, uppmuntran, förståelse och dina kloka ord 

samt att jag har fått använda dig som bollplank, på flera plan.  

 

Sist men inte minst, till er mamma och pappa; jag vet att det inte behövs men ändå, TACK. Er 

kärlek, förståelse, envishet, omtanke, hjälp, tjat och kloka ord (ibland hårda) det gav näring 

till den sista delen av mig och bidrog till att inte jag försvann med sjukdomen. Detta har haft 

en stor betydelse och den fick mig dit jag är idag. Där jag lever idag kan beskrivas som en 

verklig drömvärld, dock med de svackor och toppar som är en naturlig del av livet. Men det 

viktigaste, jag är lycklig, nöjd med mig själv och kan njuta av en påse popcorn!   
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1. INTRODUKTION  

Ätstörningar är ett samlingsnamn som omfattar ett antal olika sjukdomar och tillstånd som 

drabbar vissa människor i samhället. Jag anser att det är media som har en stor del i att 

fixeringen på att äta nyttigt och leva hälsosamt har ökat explosionsartat den senaste tiden. Det 

rapporteras ständigt om nya bantningsmetoder, dietprogram, nya ”lightprodukter”, 

ersättningslivsmedel, förbränningsmetoder, kosttillskott, GI-tabeller med mera. Jag anser att 

detta till stor del ger en felaktig och icke relevant kunskap samt ett felaktigt budskap om vad 

som är nyttigt och vad som är hälsosamt. I många fall är också detta ovetenskaplig fakta samt 

rent ohälsosamt för kroppen. Jag tror även att det hos många finns en brist på grundläggande 

kunskap om kroppens funktion och kostens betydelse vilket gör att denna 

information/kunskap misstolkas eller missförstås.  

 

1.1 Ätstörningar inom idrotten 
Tillgången på fakta om hälsa och mat är god, vilket jag beskrev tidigare. Det finns även 

relativt mycket fakta om ätstörningsproblematiken, även om människorna inte blir försedda 

med denna kunskap likt den som jag nämnde tidigare. Det finns dock brister på kunskap om 

ätstörningar kopplat till idrotten. Detta tror jag gör att många individer inom idrotten saknar 

relevant kunskap och då istället tar intryck av de ovetenskapliga fakta som media förmedlar. 

Detta utan att inse den inverkan och påverkan som idrotten har. Det är samma sjukdom som 

förekommer i samhället i stort men idrottsaktiva kan sägas vara en unik del av population, 

vilket gör att det förekommer en del skillnader i sjukdomen jämfört med det som förekommer 

i samhället i stort.  

 

Antalet idrottare som drabbas av ätstörningar kan ge intryck av att ha ökat de senaste åren. 

Men jag tror dock att detta till stor del kan förklaras med att det bara rapporteras bättre nu än 

tidigare. Många framstående idrottspersonligheter har öppet gått ut och berättat att de är 

drabbade eller har varit. Följande profiler kan nämnas; Lena Udd, Sara Wedlund, Tina 

Nordlund, Alexander Östlund, Magdalena Forsberg, Emma Igelström. Detta har gjort att 

problemet har blivit känt bland allmänheten men jag anser att det fortfarande inte är ett erkänt 

och accepterat problem inom idrotten. 
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Faktum är att ätstörningsproblematiken ätstörningar är vanligare inom idrotten än i samhället i 

stort.1 Konkreta siffror på detta och även förklaringen till varför det är så återkommer jag till 

senare i arbetet. De flesta idrottare är medvetna om att det krävs hård träning och sund kost 

för att kunna optimera prestationen. Ofta har de seriöst och hårt satsande idrottsindividerna 

också ett stort intresse för hälsa. Idrottare har ett specifikt behov av måltidsplanering och en 

hälsosam kosthållning. Detta för att kunna prestera optimalt men även för att kroppen ska 

klara av den påfrestningen som idrotten innebär.2 Det är alltså svårt att avgöra vad som bara 

är ett stort intresse för att äta och leva nyttigt samt en uppskattning av att träna mycket till när 

det är ett överdrivet intresse/besatthet som kan definieras som en sjukdom. Men var går då 

gränsen mellan bara ett stort intresse och en besatthet? Ett alltför stort intresse och fixering 

kan förmodligen vara en inkörsport till ätstörningar. Jag återkommer till detta senare i arbetet. 

 

Min uppfattning är att ätstörningsproblemet inom idrotten kan sägas förknippas med 

okunskap, dels hos idrottare och deras tränare men även hos samhället i stort. Bristen på 

kunskap anser jag är en stor bidragande orsak till att sjukdomen förknippas med en stor 

oacceptans och skam, både hos den som drabbas men även av omgivningen. Detta påstår jag 

delvis baserat på egna erfarenheter men även på fakta, vilket jag behandlar vidare senare i 

uppsatsen.  Troligtvis beror detta till stor del på att ätstörningar förknippas som en psykisk 

sjukdom och då upplevs som ett misslyckande av den drabbade och dess tränare samt anses 

vara detta av omgivningen. 

 

De idrottsliga riskfaktorerna för att utveckla ätstörningar kommer alltid att var en del av 

idrotten. Således kommer också problem som ätstörningar finnas inom idrotten liksom skador 

är och alltid kommer att vara en del av idrotten. Men likväl som man kan undvika skador med 

korrekt träning, tror jag att fallen av ätstörningssyndrom kan minskas. Detta hävdar jag till 

största del är tränarnas uppgift. Ofta är det tränaren, förutom föräldrarna, som står den aktive 

närmast. Tränaren har också ofta ett stort inflytande, ofta större än föräldrarna. Jag anser att 

en tränares främsta uppgift är att minimera riskerna för att deras aktiva ska drabbas. Men det 

är även viktigt att de kan identifiera tidiga symtom och stoppa sjukdomsförloppet - öka 

andelen som hänger kvar på brunnskanten (förklaras i 1.2 Min metafor) - vilket gör att fallet 

blir lindrigare och vägen tillbaka blir kortare och mindre krävande.  För att detta ska kunna 
                                                 
1 Jorunn Sundgot-Borgen, ”Ätstörningar bland idrottskvinnor”, i Sporten eller livet: En antologi om huliganism, 
kroppsfixering och idrottsliga ideal, red. Ingrid Jacobsson (Stockholm: Heatware Förlag AB, 1996), s 113. 
2 Marina Sjöberg, Agneta Andersson, ”Kostmedvetenhet och ätstörningar inom idrotten”, Idrottsmedicin, 
(2005:2), s. 21. 
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uppnås tror jag att tränarna behöver mera kunskap om problemet och information om hur de 

praktiskt ska tillämpa detta.  

 

Som en avslutande del av uppsatsen, i diskussionsavsnittet, finns det en personlig reflektion 

där slutsatserna och resultaten från mina två studier sätts i ett sammanhang av mina egna 

erfarenheter av problemet. Jag vill poängtera redan här att de tolkningar och slutsatser som jag 

drar i uppsatsen influeras av mina egna erfarenheter och upplevelser samt även mina egna 

åsikter och uppfattningar.  

 

1.2 Min metafor 
Jag vill illustrera ätstörningsproblematiken med ett öppet brunnslock. Alla individer befinner 

sig i närheten av det öppna locket eftersom alla är en del av samhället och genom detta tar del 

av samma intryck. De flesta passerar bara förbi denna fara. Men en del snubblar till på locket 

och ramlar ner men lyckas klamra sig fast på vägen ner. Somliga individer faller handlöst till 

botten. Samtidigt går omgivningen förbi detta brunnslock, en del ser inte ens att locket är 

öppet, de inser inte faran, och fortsätter som om inget har hänt. En del går förbi och 

observerar locket, inser att det finns en fara men väljer att inget göra. Till sist finns det en 

liten del människor som observerar problemet, stannar och ser om det är någon som har råkat 

ramla ner – drabbats av ätstörningar, och även försöker hjälpa den upp.   

 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva och redogöra för ätstörningar inom idrotten. Jag vill även kartlägga 

tränares kunskap och inställning till problemet. Jag vill förmedla en helhetssyn av problemet. 

Förhoppningsvis kan detta bidra till att öka kunskapen samt att ge en ökad acceptans och 

förståelse för problemet hos de berörda, deras närmaste omgivning och även den stora 

allmänheten. Detta i sin tur tror jag kan verka underlättande och minska lidandet för dem som 

drabbas, deras tränare och deras omgivning. Förhoppningsvis kan även detta bidra till att 

minska förekomsten. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur skall idrottsindivider som drabbas av ätstörningar bemötas och behandlas? 

• Hur kan ätstörningar inom idrotten förebyggas och på så vis kunna minska 

förekomsten?  
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• Vilken kunskap och inställning har tränare till ätstörningar?  

 

 

2. BAKGRUND 
Som jag beskrev i introduktionen är detta ett mycket omfattande och komplext problem. Det 

finns en mängd olika begrepp för att beskriva de olika diagnoser och tillstånd 

ätstörningsproblematiken innefattar. För att förstå problemet är det av stor vikt att känna till 

och kunna skilja de olika begreppen samt att känna till olika definitioner. Därför inleds 

uppsatsen med ett avsnitt där dessa begrepp ge en beskrivning och olika uttryck definieras. 

Jag ger även en beskrivning av hur jag definierar begreppen samt vad som avses i detta arbete. 

  

2.1 Beskrivning & omfattning 
Ätstörningar karaktäriseras av olika grad av ett stört ätbeteende samt en störd inställning till 

träning.3 Alla olika sorters ätstörningar kan övergripande sägas innebära att den drabbade är 

besatt av tankar om, och fixerade vid mat, vikt och träning. Deras liv styrs av en besatthet och 

tvångsmässighet kring detta. De befattas med onormala tankar på utseende och kropp, de har 

ofta ett lågt själförtroende som är kopplat till höga krav. Det förekommer också ofta ett stort 

kontrollbehov hos de drabbade. Till detta kan tilläggas ett missnöje med den egna personen 

och ett specifikt missnöje med kroppen. Detta kan dock anses var en sekundär följd av det 

tidigare nämnda. 4

 

Ätstörningsbegreppet omfattar tre kliniska diagnoser; anorexia nervosa, bulimia nervosa och 

anorexia UNS. Kriterierna för dessa diagnoser finns listade i Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Detta är ett amerikanskt klassifikationssystem som 

används för att diagnostisera, se figur 1.5  

 

För att kunna beskriva alla olika tillstånd och svårighetsgrader av den komplexa sjukdomen 

som ätstörningar är, har de tre kliniska diagnoser kompletterats med tre subkliniska begrepp. 

Dessa används för att beskriva dem som lider av ett stört ätbeteende utan att uppfylla de 
                                                 
3 Jorunn Sundgot-Borgen, ”Weight and eating disorders in elite athletes”, Scandinavian Journal of Medicine and 
science in sports, (2002:12), p. 259. 
4 Magnus Lindwall, ”Idrottens vikt på kroppen: Ätstörning och kroppsuppfattning inom idrotten”, Svensk 
Idrottsforskning, (2003:1), s. 27. 
5 Monica Torstveit Klungland, The Female Athlete Triad in Norwegian Elite Athletes and Non-Athletic Controls: 
Identification and Prevalence of Disordered Eating, Menstrual Dysfunction and Osteoporosis (diss. Oslo 2004), 
Norges idrettshøgskole, pp. 6-7. 
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kliniska kriterierna. Dessa begrepp är hetsätningsstörning, idrottsanorexi och ortorexi.6 Till 

detta kan även tilläggas en ännu inte vedertagen diagnos, omvänd anorexi. Detta tillstånd 

uppskattas till att utgöra en relativt stor del av de drabbade idrottarna med ätstörningar.7

Uppskattningsvis lider ca 3 % av befolkningen av någon form av ätstörning, klinisk eller 

subklinisk. Motsvarande siffra för idrotten är 10 %. 8 Siffror från USA visar att 20-25 % att 

den amerikanska befolkningen uppvisar symtom på ett stört ätbeteende. 9

 

2.2 Kliniska begrepp 
Någon av de tre kliniska diagnoserna förekommer hos 1.2 % av befolkningen och hos 3.2 % 

idrottare.10

  Figur 1. Definition av ätstörningar enligt DSM-IV 
Diagnos Kriterier  

Personen vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd. 
Mindre än 85 % av förväntad vikt eller ett BMI under 18, 5. 
Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli överviktig, detta trots att hon/han är 
underviktig. 
Personen uppvisar en störd upplevelse av den egna kroppen, avseende vikt och form.  

An
or

ex
ia

 n
er

vo
sa

 

Mensbortfall hos menstruerande kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande menstruationer uteblir. 

    
Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av att; 1. Personen äter under 
en avgränsad tid en väsentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under 
motsvarande tid och omständigheter. 2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under 
episoden. 

Återkommande förekomst av olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t ex 
självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller andra 
läkemedel, fasta eller överdriven motion. 

Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i genomsnitt minst två 
gånger i veckan under tre månader. 

Bu
lim

ia
 n

er
vo

sa
 

Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. Individens självkänsla är överdrivet 
påverkad av vikt och mat och/eller förnekelse av allvaret av den låga kroppsvikten. 

    
För kvinnor, alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda, förutom att menstruationen är 
regelbunden. 
Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda, förutom att personens vikt ligger inom ett normal-
intervall trots en betydande viktnedgång 

Ät
st

ör
ni

ng
ar

 U
N

S 

Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda, förutom att hetsätandet och det olämpliga 
kompensatoriska beteendet förekommer två gånger/vecka eller under en kortare period än 3 
månader. 

                                                 
6 Helene Glant <info@medivia.se>, Ätstörningarna ökar och allt fler drabbas, 2005-04-02, 
<http://www.medivia.se/anorexi_bulimi.htm> (2005-04-04). 
7 Katherine A. Beals, Disordered eating among athletes: A comprehensive guide for health professionals, 
(United States of America: Human Kinetics, 2004), p. 64. 
8 Sundgot-Borgen, 2002, p. 259. 
9 Beals, p. 22. 
10 Sundgot-Borgen, 2002, p. 259. 
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En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt beteende efter att ha 
ätit endast små mängder mat (t ex självframkallad kräkning efter att ha ätit några godisbitar). 

 

En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ned, stora mängder 
mat. 

2.2.1 Anorexia nervosa 
Uppskattningsvis lider 0.2-0.4 % av alla kvinnor i samhället av anorexia nervosa.11 

Motsvarande siffror från en annan källa är något högre, ca 1 %.12 Studier på amerikanska 

invånare redovisar att 0.5-1.0 % har denna diagnos.13

 

Perfektionism och tvångsmässighet är vanliga personlighetsdrag hos anorektiker. 14 

Sjukdomen börjar oftast med en önskan om att förändra kroppen och en viljemässig bantning. 

Individen uppvisar en uttalad ångest för att gå upp i vikt och känner sig trots den rådande 

undervikten tjock. Uppfattningen om, och relationen till den egna kroppen är störd på olika 

sätt. Ett av de första symtomen är att individen minskar matportionerna och reducerar 

fettkonsumtionen, en så kallad ”fettfobi” börjar utvecklas. Inställningen till mat är att den är 

en fiende och något som till varje pris ska undvikas. En övergång till vegetarisk kost är också 

vanligt. Att avstå från att äta trots hunger ger en skön känsla. Individen upprättar stränga 

rutiner med mat och träning samt blir irriterad om något/någon stör detta. Gemensamma 

måltider med familjen eller vänner undviks, ofta genom att ljuga och påstå att de redan har 

ätit. Däremot uppehåller sig individen gärna i köket för att övervaka matlagningen. 15

 

Till detta tillkommer också ett tvångsmässigt och överdrivet motionerande. Detta leder till att 

individen utvecklar en besatthet där all vaken tid och mycket energi går till tankar om mat och 

vikt. Efter en tid med detta leverne blir självkänslan direkt kopplad till hur personen lyckas 

kontrollera sitt ätande och tränande.  Detta i sin tur leder till att individen blir alltmer 

självupptagen, tvångsmässig och socialt isolerad.16

 

Förnekelse är ett nyckelord i samband med anorexia nervosa. Den drabbade förnekar för sig 

själv den ständiga hungern som den upplever. De förnekar även sjukdomen inför 

omgivningen. Detta är en bidragande orsak till att det är svårt att diagnostisera och behandla. 

Ett annat nyckelord är kontroll.  Individen söker ständig kontroll över träning, mat och 

                                                 
11 Helene Glant <info@medivia.se>, Ätstörningarna ökar och allt fler drabbas, 2005-04-02, 
<http://www.medivia.se/anorexi_bulimi.htm> (2005-04-04). 
12 Sundgot-Borgen, 1996, s. 113. 
13 Beals, p. 22. 
14 Anna-Maria af Sandeberg, Olav Bengtsson, Ätstörningar, Läkemedelshandboken 2003/2004, s. 832. 
15 Beals, pp. 4-10. 
16 af Sandeberg, s. 833ff. 
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känslor. Detta behov av kontroll tros komma som ett resultat av det inre kaos som råder hos 

de drabbade och den kaosartade tillvaron som de lever i.17

 

Det finns två typer av anorexia; den restriktiva typen och den rensande typen. Den 

förstnämnda innebär att de drabbade individerna går ner i vikt eller upprätthåller en låg 

kroppsvikt genom att begränsa energiintaget och träna extremt mycket. Dessa individer 

använder sig inte regelbundet av självframkallade kräkningar, laxermedel, läkemedel eller 

andrametoder för att rensa kroppen. Den andra typen innebär däremot ett regelbundet bruk av 

alla eller några av dessa metoder för att rena kroppen från det de har intagit.18  

 

Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom, ca 60 % av patienterna med anorexi är fria 

från ätstörningssymtom efter 5 år. Efter 10 år är ca 75 % friska. Risken för återfall är 

emellertid hög. 19

 

 2.2.2 Bulimia nervosa 
Detta tillstånd är något vanligare förekommande än anorexia nervosa, 3 % av alla kvinnor i 

samhället uppfyller de kliniska kriterierna.20 Anorexia kan säga karaktäriseras av ett 

kontrollbehov, bulimier däremot har ofta impulsiva personlighetsdrag. 21

 

Bulimier är överdrivet fixerad vid sin kroppsform och vikt, detta ofta i kombination med ett 

intensivt och tvångsmässigt motionerande. Det är vanligt med en samtidig förekomst av 

depression. Självdestruktivitet och missbruk är vanligare hos bulimier än hos anorektiker. Den 

drabbade är oftast normalviktig.22 Individerna döljer ofta det störda ätbeteendet mycket väl 

men talar gärna om för omgivningen att de är missnöjda med sin kropp.23  

 

Bulimier hetsäter regelbundet vilket väcker en intensiv ångest och ger upphov till en känsla av 

att måsta göra sig av med maten. Detta görs genom att bruka ett kompensatoriskt beteende. 

Oftast är det ”förbjudna” livsmedel som individen intar under hetsätningarna, framför allt mat 

                                                 
17 Beals, pp. 4-9. 
18 Torstveit Klungland, pp. 6-7. 
19 Af Sandeberg, s.832.  
20 Lillemor Abrahamsson, Inger Andersson, Karin Aschan Åberg, Wulf Becker, Helen Görenzon, Britta Hagren, 
Lena Håglin, Inger Jonsson, Lena Jonsson, Gerd Nilsson, Näringslära för högskolan, Fjärde upplagan, 3, 
(Stockholm: Liber AB, 2003), s. 26. 
21 Af Sandeberg, s. 832ff. 
22 Ibid., s. 836ff. 
23 Beals, p. 12. 
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som innehåller mycket fett och kolhydrater. En hetsätningsmåltid kan innehålla uppemot 

10 000 kcal. Men det är inte den verkliga mängden mat som styr beteendet utan individens 

uppfattning om mängden. Den som lider av bulimi har ofta ett kärlekshat förhållande till mat. 

Detta eftersom maten ena stunden ger tröst och trygghet men även förknippas med 

viktuppgång och är då en fiende.24  

 

Det finns två typer av bulimia nervosa; den rensande typen och den icke-rensande. 

Individerna som lider av den första typen använder sig av självframkallande av kräkningar 

och/eller använder laxermedel, lavemang och andra läkemedel för att rensa kroppen. Den 

andra typen använder sig främst av andra kompensatoriska beteenden såsom fasta och/eller 

extrem träning. De rensande metoderna kan dock förekomma även hos dessa individer men 

inte regelbundet. Den icke-rensanse typen är den vanligaste typen som förekommer hos 

idrottare. Vilket kan förklaras med att det detta beteende är lättare att dölja och förklara inför 

omgivningen. Ofta används själva idrotten som ett sätt att dölja och/eller förklara beteendet.25 

Det anses vara lättare att behandla bulimia nervosa än anorexia nervosa. Siffrorna för andelen 

friskförklarade efter 6 år är 60 % medan ca 30 % har moderata kvarstående symtom. Även här 

gäller det faktum att risken för återfall är hög, antingen i bulimi eller något av de andra 

tillstånden. 26

 

2.2.3 Anorexia UNS/Eating Disorders Not Otherwise Specified 

(EDNOS) 

Detta beskriver ett tillstånd där den drabbade uppvisar flera symtom på ätstörningar men utan 

att uppfylla kriterierna för anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Den här formen av 

ätstörning är minst 3-4 gånger vanligare än anorexia nervosa och bulimia nervosa. Denna 

diagnos kallas ibland felaktigt för ”anorexia light”. Men detta tillstånd är lika allvarligt som 

de övriga. Detta tillstånd kan även vara en början eller ett slut på de tidigare nämnda kliniska 

diagnoserna.27  

 

 

 

                                                 
24 Beals, pp. 10-13. 
25 Ibid., p. 16. 
26 Af  Sandeberg, s. 832. 
27 Sjöberg, s. 19. 
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2.3 Icke kliniska begrepp 
Det finns tre subkliniska tillstånd; hetsätningsstörning, idrottsanorexi och ortorexi. Dessa 

tillstånd uppskattas förekomma hos 2 % individer i samhället i stort och hos 6.5 % inom 

idrotten.28 Till denna grupp kan också tilläggas den ännu ej vedertagna diagnosen omvänd 

anorexi. 

 

2.3.1 Hetsätningsstörning/Binge Eating Disorder (BED) 

Detta tillstånd är närbesläktat med bulimia nervosa men med den skillnaden att de med 

hetsätningsstörning inte använder sig av kompensatoriska beteenden. Denna störning leder 

vanligtvis till övervikt. Uppemot 30 % av alla svårt överviktiga lider av BED.29

 

2.3.2 Idrottsanorexi/Anorexia Athletica 
Följande samling kriterier definierar idrottsanorexi.  

Absoluta kriterier (som måste förekomma): 

• Viktnedgång (större än 5 % av förväntad kroppsvikt) 

• Mag- och tarmproblem 

• Avsaknad av sjukdom eller störning som kan förklara viktnedgången 

• Överdriven rädsla för att öka i vikt 

• Begränsning av kaloriintaget 

 

Relativa kriterier (som kan förekomma, ett eller flera): 

• Försenad pubertet 

• Menstruationsrubbningar 

• Störd kroppsuppfattning 

• Användande av kräkning, laxering och/eller andra läkemedel 

• Hetsätning 

• Tvångsmässigt tränande30 

 

 

                                                 
28 Sundgot-Borgen, 2002, p. 259. 
29 Helene Glant <info@medivia.se>, Ätstörningarna ökar och allt fler drabbas, 2005-04-02, 
<http://www.medivia.se/anorexi_bulimi.htm> (2005-04-04). 
30 Beals, pp. 18-19. 
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2.3.3 Ortorexi 
Det begreppet skapades i början av 1990-talet. Det beskriver ett tillstånd då individen har 

fastnat i ett tvångsmässigt beteende karaktäriserat av ett hälsosamt liv. För att kunna känna 

tillfredsställelse med livet måste dens vardag vara uppbyggt utifrån träning och mat.31 

Tillståndet innebär att den drabbade använder olika slags hälsodieter, extrem träning samt 

uppvisar ett stort intresse för mat, kaloriinnehåll och ”lightprodukter”. Det "hälsosamma" 

levernet innebär ett ständigt energiunderskott vilket leder till ett försämrat hälsotillstånd, både 

psykiskt och fysiskt. Det är även vanligt med viktnedgång trots att detta inte är en önskan. För 

den som lider av ortorexi innebär ett hälsosamt leverne ett starkt begränsat kaloriintag 

kombinerat med intensiv och hård träning. Att äta onyttigheter, sådant med ett högt fett- och 

sockerinnehåll, eller att strunta i att genomföra ett träningspass anses vara en stor synd. Detta 

upplevs som att det måste kompenseras genom ett extra träningspass nästa dag eller att hoppa 

över en måltid. Drivkraften hos den drabbade är en tvångsmässig strävan efter att ha kontroll 

över både kroppen och livet. Denna maniska kontroll och detta tvångsbeteende kan ta över 

hela livet och kan även utvecklas till något av de andra tillstånden.32

 

2.3.4 Omvänd anorexi/body dysmorphic disorder 
Detta tillstånd är (ännu) inte en vedertagen diagnos i Sverige. I Amerika används följande 

definition för att beskriva tillståndet. De drabbade individerna har en intensiv besatthet eller 

en upplevd otillfredsställelse med något i deras framtoning eller någon del av kroppen. De 

upplever och uppfattar sig själva som smala men är i själva verket i de flesta fall mycket 

muskulösa. Tillståndet karaktäriseras av ett onormalt stort intresse och missnöje med kropps- 

och muskelstorlek.  Det är också vanligt att de använder olika typer av prestationshöjande 

medel och kostersättningar för att öka muskeltillväxten och minska andelen kroppsfett.  

 

Likheterna med de vedertagna ätstörningstillstånden är det upplevda missnöjet med den egna 

kroppen, besattheten av mat och träning samt användningen av viktkontrollerande beteenden 

och bantningsmetoder. Det ska dock även nämnas en avgörande skillnad. Individer med den 

omvända anorexi diagnosen vill öka i kroppsvikt och storlek men enbart genom en större 

andel muskler och mindre andel kroppsfett.  

                                                 
31  Sjöberg, s. 19. 
32 Helene Glant <info@medivia.se>, Ätstörningarna ökar och allt fler drabbas, 2005-04-02, 
<http://www.medivia.se/anorexi_bulimi.htm> (2005-04-04). 
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Detta anses vara en mera accepterad diagnos för att beskriva ett ätstörningsliknande tillstånd 

hos det manliga könet.33 Men det är alltså inte en vedertagen diagnos i Sverige. Det finns 

faktorer som tyder på att detta är ett vanligt förekommande främst inom gymkulturen.  

 

2.4 Mina definitioner 
I detta arbete har jag valt att använda uttrycket idrottsätstörningar eller ätstörningar inom 

idrotten. Detta begrepp innefattar alla olika diagnoser av ätstörningar, både de kliniska 

diagnoserna (anorexia nervosa, bulimia nervosa, ätstörningar UNS) och de subkliniska 

diagnoserna (hetsätningsstörningar, idrottsanorexi, ortorexi och omvänd anorexi) samt övriga 

individer som har en störd inställning till mat och träning (de flesta av dessa individer kan 

sorteras in i gruppen omvänd anorexi eller ortorexi).  

 

Begreppet idrottsanorexi är ett populärt uttryck som dock inte ska förväxlas med min 

definition. Jag anser att detta begrepp kan ge intryck, eller kan missuppfattas, till att bara gälla 

idrottsindivider som har fått diagnosen anorexia nervosa. Men sjukdomens omfattning inom 

idrotten är mycket mer komplex och omfattande. Jag vill förtydliga detta med att nämna att 

samtliga olika tillstånd och diagnoser kan förekomma hos idrottare. Faktum är att både 

ortorexi och omvänd anorexi kan påstås till stor del bara förekomma inom idrotten. Det finns 

dock inga vetenskapliga fakta som stödjer detta påstående men det finns många faktorer som 

styrker det. En undersökning konstaterade att endast hälften av idrottandetjejer med 

ätstörningar uppfyller de kliniska kriterierna för anorexia nervosa.34  

 

Med idrott avser jag alla former av idrott och utövare på alla olika nivåer. Jag inkluderar alltså 

barn- och ungdomsidrotten, gymkulturen, fitnessvärlden, motionsidrotten samt och 

elitidrotten. Målgruppen för den genomförda enkätstudien är dock ungdomar som går på 

idrottsgymnasium. Detta för att det finns ett antal faktorer som gör dessa individer till en 

högrisk grupp för att drabbas av ätstörningar. Men problemet förekommer alltså inom alla 

olika former av idrott. Det finns en mängd indikationer som tyder på att problemet blir allt 

mer utbrett och omfattande. Detta kan till viss del på att uppmärksamheten och kunskapen 

ökar vilket gör att vissa tillstånd nu får en diagnos och ett namn.  

 

                                                 
33 Beals, p. 64. 
34 Göran Andersson, ”Hur kan vi förebygga idrottsanorexi”?, i Sporten eller livet, red. Ingrid Jacobsson 
(Stockholm: Heatwave Förlag AB, 1996), s. 129. 
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3. METOD 

 
3.1 Käll- och litteraturdiskussion 
Det finns mycket fakta om ätstörningsproblematiken men en stor del utgörs av ”modefakta”. 

Det finns inte lika mycket information om ätstörningsproblematiken som är kopplad till 

idrotten. Uppgifter och studier om tränarens roll och påverkan är än mer begränsad.  

Jag har valt ut det material som är vetenskapligt belagt och uteslutit den ”modeinformation” 

som jag beskrev tidigare. Jag har även till stor del fokuserat på idrottsspecifik fakta och sådant 

som är producerat av dem som har fått erkännande om att de besitter goda insikter samt har 

god en förståelse för idrottens betydelse och inverkan på sjukdomen. 

 

Litteratursökning genomfördes i PubMed, SveMed+, Sociological Abstracts, Sciencedirect 

och i Lund- och Uppsala universitet samt i Idrottshögskolans bibliotekskatalog. Resultat av 

detta återfinns i bilaga nummer fem.  

 

3.2 Metodval 
För att kunna ge en komplett bild och fullständiga svar på mina frågeställningar ansåg jag det 

befogat att använda flera metoder; en litteraturstudie och en enkätstudie.  

 

3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien, insamling av fakta från tidigare forskning och studier, skulle ge en bred 

kunskapsbas och grundförståelse för problemet. Detta redovisas till stor del i kapitel fyra och 

fem. Dessa kapitel inkluderar även kunskap och fakta som jag har skaffat mig genom kontakt 

med andra personer som på olika sätt besitter kunskap och erfarenheter samt upplevelser från 

problemet.  Dessa avsnitt influeras även av mina egna erfarenheter. Syftet med detta är främst 

att besvara mina första två frågeställningar. Vidare syftar detta till att få förstå och till att 

kunna tolka den information som förmedlas senare i uppsatsen.  

 

För att kunna ge ett svar på den sista frågeställningen och även ett utökat svar på de två andra, 

genomfördes en enkätstudie.  
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3.4 Enkätstudie 
Enkätstudiens syfte var att den skulle ge en insikt om tränarnas kunskap om ätstörningar och 

deras inställning till problemet inom idrotten i stort och inom deras specifikt. Målet med 

enkäten var också att den skulle ge information om tränarnas hanterande och praktiska 

tillämpning för att förebygga problemet samt hur de gör för att hjälpa de som drabbas. 

Enkäten ska alltså ge en aktuell bild av verkligheten och en insikt i verksamheten.  

 

3.4.1 Pilotstudie 

En enklare variant av enkäten utformades och sändes ut till fem personer. Detta för att ta få en 

uppfattning om frågorna var korrekt formulerade för att de skulle uppfattas rätt och ge de svar 

de var avsedda för. Dessa personer fick även ge deras syn på huruvida de ansåg skulle kunna 

uppfattas stötande. Eftersom det är ett känsligt ämne ansåg jag att det var viktigt att de 

tillfrågade inte kände sig obekväma och genom detta skulle välja att inte deltaga i 

undersökningen. 

 

3.4.2 Enkätkonstruktion 

Enkäten består av 33 stycken frågor och är kombinerad av öppna (utan svarsalternativ) och 

slutna (fasta svarsalternativ) frågor. Genom detta fick jag både data som kan jämföras samt en 

uppfattning om problemet beskrivit med deras egna ord. Detta möjliggjorde även att de kunde 

delge mig personliga upplevelser och tankar. Formuläret konstruerades med fyra delar. Dessa 

delar representerar frågor som kan delas upp i följande områden; bakgrundsfakta om tränaren, 

deras kunskap inom området, deras uppfattning av verksamheten och verkligheten samt till 

sist deras erfarenheter och hur de bemöter problemet. 

 

3.4.3 Urval 

Tre olika idrotter valdes ut att ingå i undersökningen; fotboll, gymnastik och längdskidåkning. 

Dessa anser jag representera tre olika kategorier av idrotter och skulle därför ge en god 

översikt om problemet inom idrotten. Det förstnämnda är en komplex idrott där prestationen 

inte enbart beror på den egna kroppens fysiska kapacitet. Gymnastik är en bedömningsidrott 

där kroppsformen har betydelse. Den sist nämnda idrotten representerar den kategori av 

idrotter där prestationen är starkt påverkad och beroende av kroppens fysiska kapacitet. 
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Vidare gjordes ett urval utifrån att mitt syfte och önskemål var att nå tränare som har någon 

form av tränarutbildning och även tränar idrottare som har höga ambitioner med sitt 

idrottande. Men jag ville inte nå dem som är verksamma inom toppeliten. Detta eftersom jag 

anser att de största insatserna för att förebygga och minska problemet bör ske på en nivå 

under eliten. Jag ville även att dessa tränare skulle ha erfarenheter från att träna båda könen. 

Valet föll därför på tränare som är verksamma på riksidrottsgymnasium. Detta val grundar sig 

även på det faktum att individer på idrottsgymnasium kan förknippas med många av de 

riskfaktorer som sätts i samband med ätstörningar, vilket jag återkommer till senare i arbetet. 

Det finns dock inget idrottsgymnasium för gymnastik. Därför fick denna idrott representeras 

av ungdomselittränare från en förening. Jag försökte även få till en jämn könsfördelning.  

 

3.4.4 Försökspersoner 

Sammanlagt ingick 49 personer (26 kvinnor och 23 män) i undersökningen. Fördelningen 

mellan dessa var 27 gymnastiktränare (22 kvinnor och 5 män), 16 längdskidåkningstränare (4 

kvinnor och 12 män) samt 6 fotbollstränare (samtliga män). Gruppens medelålder är 40 år, 

med ett spann från 24 till 62 år. I genomsnitt har de varit verksamma som tränare i 14 år, 

rangen var 2-32 år. 

 

3.4.5 Genomförande 

Enkäten skickades ut till tränarna per brev med ett bifogat svarskuvert. Med enkäten 

bifogades även ett missivbrev där syftet beskrevs och informationen om att personerna fick 

vara anonyma samt övriga instruktioner och kontaktuppgifter till mig för frågor eller 

synpunkter. Efter att svarstiden gått ut sändes även en påminnelse per e-post till dem som inte 

svarat. 

 
3.4.6 Bortfall 

Studien fick ett stort externt bortfall, 80 %. Svar återficks endast från nio stycken, varav fem 

män och fyra kvinnor. Procentuellt sett blev deltagande från fotbollen högst med 33 %, följt 

av längdskidåkning med 20 % och till sist gymnastiken med 15 % deltagande.   

 
3.5 Validitet och reliabilitet  
Litteraturstudien har genomförts med en objektiv syn. Jag har alltså tagit till mig dessa fakta 

utan att värdera den med mina egna erfarenheter och åsikter. Jag har dock sedan kompletterat 

denna med information som jag har fått genom egna erfarenheter samt genom kontakt med 
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andra som har upplevelser och kunskaper inom området. Den analys och de slutsatser som 

dras har till viss del påverkats av mina egna åsikter och erfarenheter. 

 

Det stora externa bortfallet i enkätundersökningen gav ett begränsat analysunderlag och därför 

kan detta ifrågasätta undersökningens validitet. Min genomgång av tidigare studier och även 

mina egna erfarenheter styrker dock att de resultat som gavs ger en förhållandevis korrekt bild 

av ätstörningsproblematiken inom idrotten. 

 

Reliabiliteten anser jag vara god eftersom undersökningen genomfördes med en i förväg 

provad enkät. Den interna reliabiliteten anser jag vara god eftersom jag vid analysen av 

resultaten har bortsett från mina egna erfarenheter och gjort en objektiv analys. För att 

kontrollera min objektivitet och stärka reliabiliteten lät jag två utomstående personer göra sina 

tolkningar av resultaten. Detta för att sedan delge detta så att jag kunde jämföra detta med 

mina egna tolkningar. Våra tolkningar visade sig sammanfalla nästan fullt ut. När de inte 

gjorde det genomfördes en diskussion oss emellan för att få förståelse för att det fanns flera 

innebörder och ta med detta som en del av resultatet. Min relation till dessa två personer är att 

vi är kända för varandra sedan knappt två år och de känner inte till mina tidigare upplevelser 

och erfarenheter av området. 
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4. RESULTAT – LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien berörde först och främst de två första frågeställningarna. 

Resultatredovisningen av detta är uppdelad i ett antal underrubriker där tyngdpunkten i de 

första rubrikerna är fakta om sjukdomen och de individer som drabbas. De senare avsnitten 

berör tränarens roll och betydelse.  

 

4.1 Idrotten – riskfaktor eller skyddsfaktor 
Det har diskuterats i stor omfattning, både i media och inom idrotten till viss del, huruvida 

idrotten är en riskfaktor för utvecklandet av ätstörningar. Det finns inget enkelt svar på den 

frågan eftersom ätstörningar är ett komplext problem och orsakerna är multifaktorella. 

Bakgrunden till detta är till stor del det faktum att ätstörningar är vanligare inom idrotten än 

samhället i stort. Detta tros till viss del kunna förklaras med att de egenskaper som är vanligt 

förekommande hos dem som drabbas av ätstörningar återfinns till större del hos idrottsaktiva. 

Dessa egenskaper är viljestyrka, arbetsvillighet, målfokusering, intelligens, plikttrogenhet, 

perfektionism och ambitiöshet.35  

 

Idrotten har även diskuterats som en skyddsfaktor eller buffert för utvecklandet av 

ätstörningar. Detta för att idrotten kan bidra till att öka självkänslan och skapa en positiv 

självbild samt att den bidrar med ett tryggt klimat. 36 Icke-elitidrottare och idrottare som inte 

är aktiva i dans- och uppvisningsidrotter samt i viktberoende idrotter löper en mindre risk att 

drabbas av ätstörningar. De som regelbundet bedriver motion eller idrottar har även en mer 

positiv syn till sin kropp än övriga. Idrotten kan alltså var både kan vara positiv och negativ 

gällande ätstörningar. Avgörande för detta är till viss del beroende av idrottsval, nivå och till 

viss del även kön.37

 

4.2 Skillnader och karaktäristiska drag 
Liksom icke idrottare med ätstörningar är även de drabbade idrottare besatta av kroppsformen 

men det förekommer dock inte vanligtvis en störd inställning till detta.38 Ofta finns det hos 

dessa individer istället en stark koppling till prestationen. De tror att en lägre kroppsvikt är 

gynnsamt för prestationen. Den drabbade individen anser ofta att det är en nödvändighet att 

                                                 
35 Sundgot-Borgen, s.115. 
36 Sjöberg, s. 20. 
37 Lindwall, s.27-29. 
38 Andersson, s. 130. 
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åstadkomma och upprätthålla en låg vikt för att optimera prestationen och för att bli 

framgångsrik. Att lyckas förknippar de i sin tur med styrka och självdisciplin. Att inte kunna 

kontrollera sin vikt, träning och kostintag däremot anser de symbolisera svaghet och ett 

tecken på bristande självkontroll.  

 

Vidare är det vanligt att de drabbade individerna har ett lågt självförtroende. Deras känsla av 

att vara värdefulla och att de är bra människor förknippas starkt med lyckade idrottsliga 

resultat. De har ofta bedrivit idrottsträning specifikt under en längre tid och förknippar sin 

person starkt med idrotten. 39 Oftast är viktnedgången inte lika stor hos de idrottsindivider 

som drabbas jämfört med icke idrottare. 40

 

Idrottare med ätstörningar kan delas upp i två grupper. Den första gruppen består av individer 

som använder sig av självsvält och extrem träning för att ge ner i vikt. Deras dagliga 

kaloriintag kan vara mindre än 1200 kcal. Detta är vanligast förekommande inom uthållighets 

och viktidrotter där prestationsförmågan till en början kan öka med en viktnedgång. Denna 

prestationsförbättring är dock bara en kortsiktig effekt. Detta eftersom denna typ av 

viktnedgång leder till en förlust av muskelmassa och ett sämre hälsotillstånd, vilket inte på 

sikt gynnar den idrottsliga prestationsförmågan. 

Den andra gruppen beskriver främst de aktiva som i brist på kunskap om kosten inte klarar av 

att tillgodose kroppens energibehov. Det första steget är alltså ingen sjukdom utan ett 

ofrivilligt tillstånd av energibrist. Men en individ som under en längre tid befinner sig i detta 

tillstånd kan utveckla ätstörningsproblem. 41

 

4.3 Förekomst  
Det är svårt att ge en exakt siffra på antalet drabbade individer. Det saknas goda 

epidemiologiska studier. Det finns även en mängd metodiska svårigheter förknippade med de 

studier som har genomförts.42 Olika definitioner, olika sorters idrottare och olika discipliner 

inom idrotterna gör att resultatet varierar kraftigt i de studier som har gjorts. Uppskattningsvis 

10 % av alla idrottare är drabbade av någon form av stört ätbeteende.43 Vanligast 

                                                 
39 Beals, pp. 18-19. 
40 Andersson, s.130. 
41 Beals, p. 18-19. 
42 Sundgot-Borgen, 1996, s. 112-ff. 
43 Sungot-Borgen, 2002, p. 259. 
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förekommande är det i dans- och uppvisningsidrotter, hos elitidrottare samt inom idrotter som 

betonar en smal kropp och där detta gynnar prestationen.44  

 

Ätstörningsproblematiken är betydligt vanligare bland kvinnor jämfört med män, 20 % 

respektive 8 %. Dessa siffror visar på att problemen även är relativt vanligt förekommande 

hos det manliga könet, en grupp som ofta lämnas utanför ätstörningsproblematiken inom 

idrotten.45 Att förekomsten är högre hos det kvinnliga könet har inte kunnat förklaras 

fullständigt. Troligtvis beror det till viss del på skillnader i socialkulturella och 

idrottsspecifika förväntningar. Kvinnor blir i större omfattning bedömda utifrån deras 

utseende vilket kan innebära att kvinnor utsätts för en större risk att utveckla missnöje med 

den egna kroppen. Studierna visar också att det manliga könet har en mera positiv inställning 

till sin kropp än det kvinnliga könet. Det finns dock många skäl att tro att antalet drabbade 

män är fler än de som finns rapporterade. Ätstörningar är ansedd som en kvinnosjukdom 

vilket gör att sjukdomen kan sägas förknippas med en ännu större skam för män. Detta bidrar 

även till att diagnosen ofta ignoreras gällande det manliga könet. Studier visar dock att 

idrottsmän har blivit mer medvetna och även mera missnöjda med sina kroppar.46

 

Det finns dock andra studier som visar att förekomsten av ätstörningar hos idrottande kvinnor 

kan vara uppemot 30 %.47 En studie på svenska elitidrottande tjejer visade att dessa individer 

löper 15 -20 gånger större risk att drabbas av ätstörningar jämfört med icke idrottande tjejer. 

Det är också klarlagt att var sjätte tjej på riksidrottsgymnasium visar symtom på 

ätstörningar.48 En studie på 603 kvinnliga norska idrottare visade att förekomsten av 

ätstörningar var 1,3 %, 8,1 % och 8,3 % för anorexia nervosa, bulimia nervosa och 

idrottsanorexi. 49 En studie på 912 kvinnliga studenter i Norge fann att 15,1 % av kvinnorna 

hade någon form av ätstörning. De allra flesta av dessa (9,8 %) ingick i gruppen med 

diagnosen ätstörningar utan närmare specifikation.50

 

 

 
                                                 
44 Lindwall, s. 27-ff. 
45 Sundgot-Borgen 2002, pp. 259-260. 
46 Beals, pp. 54-64. 
47 Cecilia Odling, ”Ät ordentligt idrottskvinnor!”, Medicinsk Vetenskap, (2004:1), s. 14. 
48 Andersson, s. 129. 
49 Sundgot-Borgen, 1996, s. 114. 
50 L.B Augestad, W.D.Flanders, “Eating disorder behavior in physically active norwegian women”, 
Scandinavian Journal of Medicine in Science and Sports, (2004: 12:4), s. 248-250. 
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4.4 Orsaker  
Orsaksfaktorerna kan delas in i tre grupper; grundläggande, utlösande och upprätthållande 

faktorer. Till predisponerande faktorer hör genetisk sårbarhet samt vissa personlighetsdrag 

som perfektionism och tvångsmässighet samt impulsivitet. En negativ självbild och få nära 

vänner är andra riskfaktorer. Utlösande faktorer kan vara stressande och traumatiska 

händelser som t ex dödsfall, separationer i familjen och övergrepp. Upprätthållande faktorer 

är svälttillståndet och/eller kräkningsbeteendet i sig, som via vissa hormoner (endorfiner och 

kortisol) kan ge en positiv feedbackeffekt. Den drabbade skapar sig också en 

sjukdomsidentitet som i kan vara svår att ta sig ur.51

 

Ätstörningar är ett resultat av en mängd olika samverkande faktorer. 52 Utvecklandet av 

ätstörningar är vidare en kombination av individens mottaglighet och de utlösande faktorerna. 
53 Orsakerna kan delas upp i följande tre grupper; biologiska, psykologiska, och sociala. Till 

detta kan även en fjärde grupp tilläggas. Denna grupp får representera de faktorer som kan 

förknippas med idrotten och dess effekter samt inverkan på individen.54  

 

4.4.1 Psykologiska orsaker 
Det kan påstås finnas två läror angående huruvida det är psykiska orsaker som är grunden för 

utvecklandet av ätstörningar.  

Enligt den gamla synen kan ätstörningar vara ett sätt att försöka hantera en inre olöslig 

konflikt. Denna konflikt handlar vanligtvis om en vilja att göra sig oberoende, självständig 

samt ett försök att utveckla sin identitet. 55 En tidig pubertetsutveckling eller en subjektiv 

uppfattning om detta samt bantning vid ung ålder anses vara riskfaktorer.56 Det är även 

vanligt att de individer som utvecklar ätstörningar kommer från familjer med kontrollerande 

föräldrar eller från familjen där det har förekommit andra problem som t ex alkoholism eller 

andra missförhållande. En svår uppväxt kan ge upphov till psykisk och känslomässig stress 

som i sin tur kan ligga till grund för att utveckla ätstörningar.57 Men det finns som sagt även 

en nymodigare syn som menar att de psykiska problemen som kan förknippas med 

                                                 
51 af Sandeberg, s. 832ff. 
52 Beals, pp. 47-49. 
53 Sundgot-Borgen, 1996, s. 115. 
54 Beals, pp. 49-52. 
55 Sandra Krenzisky, Veronica Persson, Ätstörningar - fem kvinnors upplevelser av sin ätstörning och 
behandling, Examensarbete 10 p vid Lunds universitet, Socialhögskolan, SOL 064 (Lund: Socialhögskolan, 
2001), s. 13. 
56 Sundgot-Borgen, 1996, s. 116. 
57 Beals, p. 47. 
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ätstörningsproblematiken ska anses vara en följd av sjukdomen och inte en orsak. Denna 

uppfattning grundar sig i att förekomsten av ätstörningar är vanligare inom idrotten än i 

samhället i stort. Alltså skulle det även vara mycket vanligare med psykiska problem hos 

idrottande individer, vilket inga genomförda studier tyder på. 58

 

4.4.2 Biologiska orsaker 
Fysisk träning aktiverar biologiska stressmekanismer i kroppen. Vid hård och mycket träning 

samt ett lågt kostintag stimuleras binjurebarken till produktion av stresshormon. Som svar på 

detta skickar hjärnan ut ett hormon, dopamin, som en form av belöning. Detta hormon ger en 

känsla av vällust. Detta är även ett kortsiktigt försvar av kroppen för att klara energibristen 

tillsammans med den hårda träningen. Ett minskat kostintag tillsammans med en ökad mängd 

träning ger alltså individen en känsla av välbefinnande. Alla människor har olika 

hormonbalans och utsöndrar olika mycket stresshormon. De individer som utsöndrar en större 

mängd stresshormon kan alltså löpa en större risk för att drabbas av ätstörningar.  59  

 

4.4.3 Sociala orsaker 
Uppväxtvillkoren har en relativt stor roll i utvecklandet av ätstörningar. De drabbade 

individerna är ofta uppväxta i ett hem där konflikter och svårigheter förmildras, undviks eller 

sopas under mattan. Det är även vanligt att individerna som barn har betraktas som duktiga 

och oproblematiska. Detta är en bidragande orsak till att dessa individer ställer höga krav på 

sig själva och även får ett intryck av att omgivningen gör det samma. 60 Det har även 

konstaterats en högre förekomst av ätstörningar hos dem som har föräldrar som varit drabbade 

och även hos syskon till drabbade. 61

 

4.4.4 Idrottsförknippade orsaker 
Det finns främst fyra faktorer som kan bidra till att trigga igång ätstörningar. 

• Återkommande perioder av bantning eller viktvariationer 

• En plötslig ökning av träningsvolymen 

• Stress eller trauma (sjukdom, skada, byte av tränare) 

• Press/krav från tränare62 

                                                 
58 Andersson, s. 131. 
59 Ibid., s. 129ff. 
60 Ingrid Mogren, Lotta Trosell, Att spränga gränser: Små idrottsflickor blir stora, (SISU Idrottsböcker, 1993), s. 
73. 
61 Krenzisky, s. 12.  
62 Beals, pp. 49-50. 
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Till detta kan även tilläggas att överträning kan vara en orsak till att utveckla ätstörningar.63 

De avgörande faktorerna som gör att idrottare drabbas är ett restriktivt ätande kombinerat med 

dessa individers prestationsinriktning och de höga krav de ställer på sig själva och som 

kommer från omgivningen.64 Vidare kan en tränares fällande av kommentarer om idrottarens 

kroppsform vara en direkt utlösande faktor för ett utvecklande av sjukdomen. 65

 

Den idrottsliga miljön och det som en idrottssatsning innebär; en jakt på den perfekta kroppen 

och prestationen, accepterandet av perfektionism och kontroll anses vara faktorer som bidrar 

till den högre förekomsten av ätstörningar inom idrotten. Vidare kan sociokulturella normer 

och förväntningar på framförallt kvinnor som betonar en smal, vältränad och på gränsen till 

osund mängs kroppsfett även vara en stor bidragande faktor.66

 

En tidig specialisering på sin idrott kan vara en riskfaktor för utvecklandet av ätstörningar. 

Detta minskar möjligheten att de väljer den sport som kommer att motsvara deras 

kroppsförutsättningar. En annan förklaring är att dessa individer ofta blir ett med idrotten. De 

skaffar sig en identitet som en idrottsutövare. Livet utgår från idrotten, alla kompisar har 

anknytning till idrotten och ofta har de inga andra intressen.67 En plötslig ökning av 

träningsdosen kan leda till viktminskning bland tävlingsidrottare. Detta kan i sin tur leda till 

att ett stört ätbeteende utvecklas. Idrottsmiljön anses alltså dels påverka somliga individer till 

att bli sårbara och mottagliga för att drabbas av sjukdomen och även kunna påverka individer 

som ligger i riskzonen att utveckla sjukdomen. 68 Dock kan det likväl vara själva idrottsmiljön 

som attraherar personer med ätstörningsproblem, och alltså inte själva träningen som är den 

utlösande faktorn. 69

 

En norsk studie visade inte något samband mellan träningsmängd och förekomsten av 

ätstörningar. Alltså är antalet träningstimmar per vecka inte en avgörande faktor för 

utvecklandet av ätstörningar. Slutsatsen av detta är att den högre förekomsten av ätstörningar 

                                                 
63 Sundgot-Borgen, 2002, p. 259. 
64 Sundgot-Borgen, 1996, s.115-116. 
65 Lindwall, s. 28.  
66 Ibid., s27ff. 
67 Beals, p. 49. 
68 Lindwall, s. 28. 
69 Karin Höglund, L Normén, "A high exercise load is linked to pathological weight control behavior and eating 
disorders in female intstructors”, Scandinavian Journal of Medicine in Science and Sports, (2002:12), p. 261-
275. 
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hos tävlingsidrottare beror på andra faktorer än träningsmängden. Däremot anses att 

träningens intensitet i kombination med en stressig livsstil i övrigt kan tänkas utlösa ett osunt 

ätbeteende. 70 Även en allt för hög fysisk aktivitet kombinerat med svårigheter att inta den 

energi som är nödvändig för att hålla energibalans kan vara en orsak till ätstörningar hos 

idrottare.71     

 

4.5 Beteendemönster 
Oftast är det nya och avvikande beteenden som är de första tecknen på att en individ är 

drabbad av ätstörningar. Det är även dessa tecken som är lättast för omgivningen att observera 

och identifiera. Avvikande beteenden kan även till viss del benämnas som psykiska symtom.  

De vanligaste symtomen av denna art är sömnsvårigheter, ångest, koncentrationssvårigheter 

samt depression som visar sig genom humörsvängningar, instabilitet och lättretlighet. 

Ett övergripande beteende är att den drabbad uppvisar en tvångsinställning till träning och 

kostintag.72 Den sjuka är väldigt duktig på att hitta på ursäkter för att förklara och/eller dölja 

sitt onormala ätande och tränande. För idrottsindivider med ätstörningar kan idrotten bli en 

täckmantel. Ursäkter som att de inte kan äta så tätt inför träning och på tidsbrist är vanliga. 

Det är vidare vanligt att de deltar i aktiviteter utöver den ordinarie träningen samt att 

individen tränar trots sjukdom och skada. 73

 

Ett av det första beteendeförändringen som tyder på ätstörningar visar sig i samband med 

måltider. Individen äter ofta ensam och ändrar sina matvanor. Förändringarna består vanligast 

av att de använder små tallrikar, äter mycket sallad, skär maten till mycket små bitar samt 

petar och flyttar runt maten på tallriken. Det är vidare vanligt att kostintaget är monotomt och 

fettreducerat. Regelbundna toalettbesök i samband med måltider förekommer ofta hos de 

drabbade.74 Med rädsla för att det störda ätbeteendet ska upptäckas undviks situationer där 

måltiderna intas tillsammans med andra.  Ett vanligt sätt att undvika detta är att påstå att den 

redan ätit när det är dags för gemensamma måltider. Resor med klubben/laget upplevs ofta 

som mycket stressande och skapar ofta en stor oro hos individen som blir större än 

nervositeten inför tävlingen/matchen.75

                                                 
70 Augestad, pp. 248-250. 
71 Andersson, s. 129. 
72 Ibid., s. 132. 
73 Beals, pp. 8-9. 
74 Andersson, s. 132. 
75 Beals, pp. 15-16. 
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4.6 Symtom & effekter  
Ätstörningar medför uppenbara psykiska och fysiska symtom samt allvarliga somatiska 

effekter. Symtomen och effekterna består av både farliga hälsoeffekter och effekter som 

påverkar den idrottsliga prestationsförmågan. 76

 

4.6.1 Hälsoeffekter 
Ätstörningsbeteenden medför allvarliga medicinska komplikationer och farliga hälsoeffekter.  

Individer med ätstörningar får som en följd av sjukdomen en förhöjd nivå av stresshormonet 

CRF (corticotropin-releasing-factor). Detta är en substans som aktiverar belöningscentrat i 

hjärnan och ger personen en känsla av välbefinnande. Däremot sker det hos dessa personer 

ingen frisättning av de normala substanserna som ger mättnadskänslor, aminosyror och 

kolecystokinin CCK-8.77 Sköldkörteln och levern påverkas, högt blodsocker är vanligt 

förekommande. Den allvarligaste komplikationen är hjärtpåverkan med hjärtsvikt, 

rytmrubbningar och hjärtinfarkt.78 De kompensatoriska beteendena medför en rad 

konsekvenser och effekter som är direkt skadliga för hälsan. Fasta/självsvält eller energibrist 

innebär en förlust av kroppsmassa vilket medför en nedsatt tålighet för kyla eftersom 

kroppsfettet reduceras samt en sänkning av ämnesomsättning och benskörhet. Det ger även en 

brist på livsnödvändiga näringsämnen, främst fettlösliga vitaminer och mineraler. Mycket och 

intensiv träning medför en ökad risk för utbrändhet, kronisk uttröttning, skador samt nedsatt 

immunförsvar vilket innebär återkommande sjukdomar och infektioner samt mensrubbningar 

(hos kvinnor).79

 

Ett svälttillstånd gör att kroppen försätts i en situation som resulterar i en ökning av 

adrenalinhormoner (cortisol, endorfiner och noradrenalin). Dessa hormoner stimulerar 

effekten av det centrala nervsystemet. Höga cirkulationsnivåer av dessa hormoner framkallar 

ett tillstånd som ger individen en känsla av tillfredsställelse. Cortisol har även en hämmande 

effekt på immunsystemet. En del använder även olika läke-, bantnings- och laxermedel vilket 

gör att viktnedgången består av en stor vätskeförlust. Detta medför uttorkning, förstoppning, 

tarmproblem och diarré samt rubbningar i elektrolytbalansen. En del av dessa medel kan även 

medföra en oregelbunden puls, oro, koncentrationssvårigheter, nervositet, sömnsvårigheter 

                                                 
76 Ibid., p. 70 
77 Andersson, s. 134. 
78 af Sandeberg, s. 832ff. 
79 Beals, pp. 84-98. 
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samt störning av temperaturregleringen. Självframkallade kräkningar medför diverse 

magproblem och tandskador. 80

 

Symtomen och effekterna förekommer i olika skeenden. En del symtom uppträder relativt 

tidigt av förloppet och det är dessa som det är viktigt att omgivningen är observanta på.  

Nedan finns tidiga symtom listade: 

• Blodsprängda ögon 

• Dålig andedräkt 

• Munsår 

• Halskatarr 

• Torr hud och torrt hår 

• Muskelsvaghet 

• Sömnproblem 

• Yrsel 

• Huvudvärk 

• Svullna spottkörtlar81 

 

4.6.2 Idrottsliga effekter 
Följden av ätstörningar är inte bara farliga hälsoeffekter utan det ger också effekter som på 

olika sätt påverkar den idrottsliga prestationsförmågan. Rapporter från aktiva och deras 

tränare redovisar i många fall en prestationsökning hos dem som brukar ett lågt energiintag. 

Orsaken till denna temporära prestationsökning är inte helt förstådd. Det kan dock till viss de 

härledas till de psykiska och fysiska effekter som ett svälttillstånd medför, vilket jag beskrev 

tidigare. Den lägre kroppsvikten kan även resultera en höjning av den relativa VO2max.82  

Det är dock viktigt att påpeka att en höjd prestationsförmågan är högst temporär. Ett 

restriktivt energiintag leder till att kroppen bryts ner och prestationsförmågan sänks drastiskt. 

Den sänkning av prestationsförmågan som uppträder tillsammans med ett restriktivt kostintag 

är länkade till en eller flera av följande faktorer, enligt Beals:  

• Närings- och järnbrist 

• Uttröttning 

• Återkommande infektioner och sjukdomar 

                                                 
80 Ibid., pp. 84-98. 
81 Sundgot-Borgen, 1996, s. 117. 
82 Beals, pp. 70-81. 
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• Återkommande skador 

• Reducerad hjärt-kärlfunktion 

 

Följande effekter ger ett för lågt energiintag tillsammans med intensiv träning: 

• Glykogen uttömning  

Förbrukade energilager leder till muskulär trötthet (muskelglykogen uttömning). Detta ger en 

reducerad mental kapacitet och/eller fysisk trötthet (leverglykogen uttömning). 

• Ökad laktatproduktion 

Detta medför en sämre förmåga att ta hand om mjölksyran (sänkt buffringskapacitet) vilket 

resulterar i muskeltrötthet. 

• Uttorkning 

Begränsar temperaturregleringen vilket medför en ökad risk för kramp, uttröttning och 

värmeslag. 

• Förlust av kroppsmassa 

Medför en minskad muskulär styrka och uthållighet samt ökar skaderisken. 

• Reducerad hjärtminutvolym  

Detta ger en sänkt uthållighetskapacitet.83

 

4.7 Sjukdomsförlopp 
Förloppet kan delas in i sex faser. Dessa faser kan benämnas som bakgrund, återhållsamt 

ätande, positiv fas, omvändelse, ”Krock med verkligheten” och utlämningsskedet. 

 

Den första fasen består av de olika formerna av orsaksfaktorer som jag nämnt tidigare. Detta 

kan leda till ett återhållsamt ätande, ofta i kombination med en ökad mängd träning. Till en 

början blir konsekvensen av detta för många en ökad prestationsförmåga, som jag beskrev 

tidigare. Vilket gör att den aktive kommer till en positiv period, fas två. Den tredje fasen 

karaktäriseras av ett positivt yttre intryck men ett kaotiskt inre hos individen och detta 

resulterar i uppkommandet av ett negativt beteende och tankemönster. Sedan går det snabbt 

till nästa fas, omvändelsen. Detta är en upptrappning av det restriktiva ätandet och den ökade 

träningsdosen vilket ger sjukliga effekter och negativa följder. Det sjukliga tankemönstret 

förstärks och verklighetsuppfattning försämras. Ofta är det i denna fas som problemet börjar 

uppfattas, eller i alla fall anas, av allmänheten. Detta gör att individen ofta blir konfronterad 

                                                 
83 Ibid., pp. 70-81. 
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med problemet. Detta avses med den näst sista fasen, ”krock med verkligheten”. Den sista 

fasen, utlämningsskedet, innebär att individen måste sluta/ta uppehåll från idrotten för att få 

professionell vård. Detta utan att den själv har kommit till insikt med att den är sjuk. 84

 

4.8 Behandling 
Behandlingen är det som kan sägas utgöra den största skillnaden för ätstörningar hos idrottare 

jämfört med samhället i stort. Den måste bedrivas med en stor hänsyn till det liv som idrottare 

lever och den situationen som den befinner sig i.  

 

 4.8.1 Förutsättningar 

Det är viktigt att ta behandlingen anpassas till de speciella förutsättningar som finns 

förknippade med idrottare. Detta avser framförallt att hänsyn tas till att träningen är en stor 

och viktig del för dessa individers välmående och även för det sociala livet. Därför är det 

oftast otänkbart för en idrottare att helt sluta träna. 85  

 

En annan grundförutsättning för att behandlingen skall lyckas är att idrottaren litar på sin 

behandlare. Vidare är det viktigt att båda parter är beredda att kompromissa för att nå det 

gemensamma målet - att få individen frisk. Behandlare och sjukvården måste visa förståelse 

för träningens och idrottens betydelse och stora del av idrottarens liv. Om den inte drabbade 

upplever att detta stöd finns kan den utveckla, medvetet eller omedvetet, ett motstånd till 

behandlingen. 86

 

Fokus i behandlingen bör i första hand läggas på följande områden. 

• Att normalisera vikt, kroppssammansättning och ätbeteende. 

• Att förändra de osunda och felaktiga tankar samt tankeprocesser som bidrar till att 

ätstörningen upprätthålls. 

• Att uppmärksamma och behandla individens emotionella frågor som ofta är en stor del 

sjukdomen. 87 

 

 

                                                 
84 Andersson, s. 126ff. 
85 Beals, p. 133. 
86 Sjöberg, s. 21. 
87 Sundgot-Borgen, 2002, pp. 259-260. 
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4.8.2 Genomförande 

Genomförandet av behandlingen bör genomföras utifrån följande fyra områden. 

• Psykologisk terapi   

Detta är en av de viktigaste bitarna i behandlingen. Det finns olika former av terapi. En av de 

framgångsrikaste metoderna har visat sig vara kognitiv beteende terapi (KBT). Detta går ut på 

att den drabbade med hjälp av en terapeut ska lära sig att förstå och hantera sina känslor. 88

• Kostrådgivning 

Rådgivning som genomförs av en utbildad dietist för att normalisera ätbeteendet. Ofta har de 

drabbade brukat ett så lågt energiintag under en lång tid att de har mist förmågan att veta hur 

mycket som är normalt att äta. 

• Mediciner 

Det ska påpekas att det finns inga mediciner som kan bota ätstörningar. Antidepressiva 

läkemedel kan dock användas för att bota eventuella depressioner samt för att lindra psykiska 

symtom.89

• Träningsterapi 

Träningen är ofta och har varit en stor del av individens liv. Såvida den inte drabbade är så 

underviktig att det är förknippat med fara att träna är det heller inte nödvändigt att helt sluta 

träna. Det behöver inte heller nödvändigt att avstänga individen från tävling. Detta eftersom 

att utesluta en individ från idrotten ger främst tre negativa följder. För det första är det vanligt 

att hon/han tränar på egen hand. För det andra kan det sänka individens självförtroende. Till 

sist kan individen uppfatta detta som om att omgivningen försöker ta kontroll över den 

drabbades liv.90 Men det är dock nödvändigt med en sänkt träningsintensitet för att på så sätt 

minska förbränningen och för att åstadkomma en viktuppgång. Detta kan bestå av att hitta 

andra alternativa motionsformer som inte är högenergiförbrukande.91

 

Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen kan behandling ske genom att individen befinner 

sig på ett behandlingshem eller att den endast kommer dit några timmar i veckan för 

behandling. Den senare formen har visat sig minska risken för återfall eftersom att den 

behandlade hela tiden befinner sig i sin verkliga miljö är det lättare att anpassa sitt beteende 

till detta när behandlingen är avslutad. Det går inte heller att nog poängtera betydelsen av att 

                                                 
88 Intervju 13/4 2005 med Anna Bunninger, egna anteckningar, Frida Lundén, Idrottshögskolan, Stockholm. 
89 Beals, pp. 139-141. 
90 Sundgot-Borgen, 2002, pp. 259-260. 
91 Beals, pp. 141-143. 
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behandlingen är individuellt anpassad. 92 Individuell behandling i form av kognitiv terapi och 

kostrådgivning har visat sig vara en effektiv form av behandling för idrottare. 93  

 

4.8.3 Självhjälpsprogram 

Eftersom idrottare ofta är mycket målinriktade i sin natur kan många bli hjälpta på vägen med 

ett självhjälpsprogram. Men motivationen hos den drabbade är avgörande hur väl resultatet 

blir. Detta är alltså inte en ersättning för professionell vård utan ett komplement. Målet med 

programmet är att den drabbade ska återfå kontrollen över sitt ätande och att beteenden för 

viktkontroll ska upphöra. Detta program syftar till att få en fungerande relation till mat och 

ätande samt sin kropp och vikt är. De viktigaste delarna i detta är följande: 

 

• Att långsamt och metodiskt införa regelbundna ätvanor med 3 huvudmål och minst 2 

mellanmål om dagen. 

• Att observera och upptäcka utlösande faktorer för de onormala tankarna och 

handlingarna samt att lära sig att hantera dessa. 

• Att bli medveten om de negativa effekterna av ätstörningar och eventuella 

kompensationsbeteenden. 

• Att lära sig generella problemlösningsstrategier. 

• Att sluta med alla former av undvikande av viss mat och vissa produkter samt 

gemensamma måltider via en gradvis exponering. 

• Att använda sig av stimulus kontroll och kognitiva strategier för att stärka självkänslan 

och för att minska upptagenheten av vikt och kroppen.  

• Att lära sig om, och tillämpa olika alternativa hanteringsmetoder för att hantera 

ätstörningsbeteendet. 

• Att bli medveten om olika regleringsmekanismer i kroppen vad gäller hunger och 

mättnad samt skaffa sig aktuell information om vad som vidmakthåller en ätstörning. 

• Att lära sig strategier för återfallsprevention.94 

 

 

 

                                                 
92 Ibid., p. 132. 
93 Sundgot-Borgen, 2002, pp. 259-260. 
94 Ata Ghaderi <ata.ghaderi@psyk.uu.se>, Berit Scott  <berit.scott@psyk.uu.se> Självhjälp vid bulimia nervosa 
och hetsätningsstörning, <http://www.psyk.uu.se/hemsidor/ataghade/sjalvhjalp.html> (2005-04-14). 
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4.9 Tränarens roll – tidigare forskning  
Jorunn Sundgott-Borgen, Paulina Nowick och Erwin Apitzsch genomförde en studie med 

syftet att utreda tränares roll i identifikation av ätstörningar. Tre olika sorters idrotter valdes 

ut; estetisk, viktberoende och uthållighet. Sammanlagt 18 tränare, 14 manliga och fyra 

kvinnliga blev intervjuade. Samtliga var tränare för kvinnliga idrottare. Intervjuformen som 

användes var semistrukturerad, detta för att möjliggöra flexibilitet under intervjuerna. 

Resultatet visade att tränarnas kunskaper var starkt begränsad, särskilt om anorexia bulimia. 

Det konstateras vidare att det är svårt att upptäcka eftersom den aktive ofta förnekar 

problemet och att det är ett känsligt ämne. Elva av de 18 tränarna ansåg inte att ätstörningar 

var ett problem inom deras sport. Bara tre förbund hade en policy för hur ätstörningar ska 

hanteras. Sexton tränare ansåg att kunskap om kost var viktigare än kunskap om 

ätstörningar.95

 

4.10 Att förebygga 
Betydelsen av att relationen mellan tränare och aktive är uppbyggd av ärlighet, förtroende, 

trygghet och gemenskap kan inte nog betonas.96 Det är vidare viktigt att tränaren kan hantera 

deras aktivas vanligt förekommande egenskaper såsom stor ambitiöshet, självdisciplin, 

målinriktning och de högt ställda kraven på rätt sätt så att det blir till något positivt.97  

Förutom att skapa ett bra träningsklimat och en bra relation till den aktive kan tränaren med 

en följande åtgärder förebygga ätstörningsproblematiken. 

 

• Avdramatisera vikt, kroppskomposition och dess betydelse 

Fokusering på vikt och kroppskomposition kan leda till att den aktive utvecklar ett missnöje 

med sin kropp, vilket i sin tur kan framkalla ätstörningar. Därför är det viktigt att tränaren 

informerar om kroppskompositionens inverkan på prestationen samt att denne inte 

kommenterar de aktivas utseende. Regelbundna vägningar upplever många individer 

stressande och kan även bidra till att de tror att deras vikt har en stor betydelse och att de 

aktiva börjar jämföra kilon med varandra. Därför ska detta endast genomföras vid enstaka 

tillfällen.98

                                                 
95 Nowicka Paulina, Sundgot-Borgen, Apitzsch Erwin, ”Eating disorders in female elite athletes – coaches´ 
knowledge and practice in identification and management”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, 
(2004), s. 63ff. 
96 Andersson, s. 135. 
97 Mogren, s. 71ff. 
98 Beals, p. 111. 
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• Betona den stora betydelsen av en hälsosam kosthållning 

Det är viktigt att tränaren är ett gott föredöme. En adekvat utbildning på området minskar 

risken att de aktiva tar intryck av felaktig information. Vidare är det att föredra att de måltider 

som intas tillsammans är hälsosamma och inte sker på snabbmatsställen etc. 

 

• Acceptera förekomsten av ätstörningar som en del av idrotten 

Individer som lider av ätstörningar skäms samt känner sig svaga och misslyckade både inför 

sig själva och inför omgivningen. Till detta lever de flesta även med en stark rädsla att bli 

upptäckta/avslöjade. Med detta är det förståeligt att det är svårt att erkänna att det finns ett 

problem och att våga söka hjälp. Ett stort hinder för att erkänna att det finns ett problem och 

därigenom kunna få hjälp, är denna stora skam och känsla av misslyckande. En ökad 

acceptans för ätstörningar skulle troligtvis kunna minska reducera detta hinder till stor del. 

Det är därför av största vikt att ätstörningar blir ett accepterat problem inom idrotten. Det är 

alltså av stor betydelse att ätstörningar anses som en sjukdom som alla andra sjukdomar, 

infektioner och skador som förknippas med idrott. 

 

• Uppmärksamma och beröm varje individ 

Uppmärksamhet och uppmuntran stärker självkänslan och ger de aktiva ett ökat 

självförtroende. Betoningen ska ligga på individens värde som människa och inte bara som 

idrottare. 

 

• Skapa en bra laggemenskap 

En trygg och trivsam miljö kan dels verka förebyggande för uppkomsten av problemet, men 

även underlätta en tidig identifikation av problemet. Detta eftersom träningskompisarna kan 

hjälpa tränaren att observera förändringar och uppmärksamma tränaren på detta. 99

 

Det är svårare att behandla en idrottsindivid med idrottsätstörningar än de som inte har en 

koppling till idrott (läs mer under Idrottsätstörningar - Behandling). Detta är ytterligare en 

orsak till att det förebyggande arbetet är otroligt viktigt. 100 Men detta förutsätter att tränare 

får och skaffar sig kunskap inom området. 101

 

                                                 
99 Ibid., p. 110. 
100 Ibid., p. 145. 
101 Lindwall, s. 29 
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4.11 Att observera & identifiera 
En hård och ambitiös idrottssatsning kräver mycket träning och planerad kost. Ofta har de 

seriösa idrottarna också ett stort intresse för hälsa. Som jag nämnde tidigare är det svårt att 

avgöra var gränsen går mellan bara ett stort intresse och en besatthet. Vilket gör det särskilt 

svårt att identifiera idrottare med ätstörningar.102

 

Eftersom den drabbade ofta förnekar problemet har omgivningen ett stort ansvar i att 

observera och identifiera tidiga symtom. Detta för att de ska kunna börja med underlättande 

åtgärder som får den drabbade att fortast möjligt inse, acceptera och erkänna att det finns ett 

problem. De som är i bäst position för en tidig identifikation är alltså tränarna. Den bästa 

metoden för identifikation är observation. Detta kan ske främst genom att vara uppmärksam 

på ett förändrat ätbeteende.103  

 

Det är dock vanligt att tränare väljer att inte observera och identifiera. Detta beslut grundar sig 

i ett antal faktorer. En del anser att de genom att uppmärksamma problemet förhindrar 

framgång för den aktive (och för de själva också kanske). De kan även ha en uppfattning om 

att det ska uppfattas som ett misslyckande av dem som tränare och att de ska bli beskyllda för 

att ha orsakat problemet. 104 Vidare förknippas problemet med en stor skam och oacceptans, 

som jag har nämnt tidigare, som gör att de inte vill befattas med problemet. 

 

4.12 Att leda, hjälpa & underlätta 
Att träna och leda individer med idrottsätstörningar är en stor utmaning. Relationen mellan 

den drabbade och tränaren inbegriper och påverkas även i många fall lagkamrater, 

hjälptränare med flera. Det är viktigt att tränaren visar förståelse och tillit, att den inte 

anklagar och misstänkliggör den aktiva.105 Tränaren måste vara modiga samt våga ta jobbiga 

samtal och smärtsamma beslut. Ofta uppfattas detta av den aktive att tränaren ”lägger sig i för 

mycket” och den visar upp ett missnöje med denna omtanke, vilket är ett bevis på att den 

aktive döljer något.106 Förutom de orsaker jag nämnde tidigare som gör att tränaren väljer att 

inte alls uppmärksamma signalerna på att en aktiv är drabbad finns det ytterligare faktorer 

som gör att de väljer att inte agera. Detta kan vara att de anser deras kunskaper bristande och 

                                                 
102 Sjöberg, s.20 
103 Ibid., p. 118ff. 
104 Ibid., s. 20ff. 
105 Ibid., s.20. 
106 Lindwall, s. 29. 
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tror att de kommer att förvärra situationen. En annan orsak kan vara att de anser att det inte är 

deras sak.107  

4.12.1 Handlingsplan 

När en tränare misstänker att en aktiv har drabbats, eller är på väg att utveckla, ätstörningar är 

det allra viktigaste alltså att våga agera. Utöver detta kan tränaren ta följande i beaktande.  

• Att ta upp problemet direkt med den drabbade. Att prata med andra sätter lätt i gång 

prat som den drabbade kan uppfatta som avundsjuka när den hör det via omvägar. 

Detta kan göra att den aktives förtroende för tränaren minskar. 

• Att involvera så få andra personer som möjligt eftersom annars är risken stor att 

förtroendet för tränaren minskar och sänker möjligheten till inflytande. 108 

• Att inte ge upp och låta det bero, situationen kan inte förvärras av att tränaren agerar. 

Det går inte heller att göra för mycket eller att agera för tidigt. Det blir bara svårare 

desto mer sjukdomen tar över individen.109 

 

En handlingsplan för hur en tränare ska hantera en individ som den misstänker vara drabbad 

eller vet lida av ett stört ätbeteende kan delas upp i fyra steg. Det första steget är att 

konfrontera den drabbade med problemet och få den att erkänna att det finns ett problem samt 

att hjälpa den att inse att den behöver vård. Nästa steg är att kontakta de personer som är 

utbildade för att behandla ätstörningar. Det tredje steget är att arrangera behandlingen på ett 

bra sätt. Det sista steget är att övervaka och utvärdera behandlingen. 110  

Tränarens uppgift är alltså att hjälpa individen till vården, det är inte tränarens sak att 

genomföra själva behandlingen. Tränaren kan dock underlätta behandlingen och underlätta för 

individen genom följande åtgärder.  

• Upplys om att individen även i fortsättningen kommer att vara välkommen på 

träningar samt har kvar en plats i laget/får deltaga i tävlingar. Detta förutsätter att det 

inte finns andra orsaker till att detta är olämpligt. 

• Skapa en alternativ träningsplan tillsammans med den aktive. Detta för att minska på 

den typen av träning som enbart förbränner och istället öka dosen av uppbyggande 

träning. Vinsten med detta är att den drabbade kan fortsätta att träna vilket ofta är 

viktigt för dennes välbefinnande emotionellt.111 

                                                 
107 Ibid., s. 20ff. 
108 Sundgot-Borgen, 1996, s. 118ff. 
109 Sjöberg, s. 20ff 
110 Beals, p. 148. 
111 Sundgot-Borgen, 1996, s. 118ff. 
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4.13 Resultatsammanfattning - Litteraturstudie 
Begreppet idrottsätstörningar beskriver alltså sjukdomen ätstörningar, men de som drabbas 

har en stark koppling till idrotten. Det är alltså samma sjukdom och tillstånd som förekommer 

inom idrotten som i samhället i stort. Men det uppskattas vara vanligare förekommande av de 

subkliniska tillstånden samt de ”lindrigare” varianter av de kliniska tillstånden inom idrotten. 

Det förekommer även vissa karaktäriserande drag och skillnader hos de drabbade inom 

idrotten. Idrottare kan sägas utgöra en unik del av samhället. Detta bör det tas hänsyn till detta 

vid ställande av diagnosen idrottsätstörningar och framförallt i behandlingen. 

 

Tränaren har ofta ett mycket stort inflytande på sina aktiva vilket ska användas på rätt sätt. 

Tränarna kan genom sitt ledarskap dels framkalla men även utlösa ätstörningar hos sina 

aktiva. Detta genom att de sänker de aktivas självförtroende eller ifrågasätter dem som 

individer. Detta kan ske genom att de uttrycker kommentarer till sina aktiva, t ex att de skulle 

behöva gå ner i vikt för att öka prestationen eller att det är tjocka. Träningsmiljön har även en 

stor inverkan på de aktiva. En trygg miljö, med öppen kommunikation och ett ömsesidigt 

förtroende hos alla kan förebygga ätstörningar.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
112 Beals, pp. 113-114. 
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5. RESULTAT - ENKÄTSTUDIE 
Resultatredovisningen från enkätundersökningen består av fyra delar. Den första delen 

redovisar de resultat som ska ge kunskap om verksamheten och en insikt i verkligheten. De 

följande tre delarna redovisar, i tur och ordning, tränarnas kunskap och inställning, deras 

bemötande för de drabbade individerna samt deras förebyggande arbete.  

 

5.1 Verklighetsbild 
Sju stycken tränare har tränat eller tränar någon som de vet är drabbad av ätstörningar. Detta 

innebär att i genomsnitt har dessa tränare varit i kontakt med fyra stycken individer som lider, 

har lidit eller misstänks lida av någon form av ätstörningar. Vilket kan sättas i samband med 

att deras verksamma karriär som tränare i genomsnitt är 14 år. Detta innebär att de har varit i 

kontakt med en drabbad vart tredje år. Se komplett resultat i figur 2. 
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Figur 2. Visar tränarnas erfarenheter av kontakter med individer som kan tänkas vara 

drabbade av ätstörningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tränarna upplever att det är vanligare förekommande att ämnet diskuteras de aktiva emellan 

än mellan dem som tränare och de aktiva. En teoretisk undervisning om kostens betydelse för 

hälsa samt för optimal prestation genomförs enligt sju stycken. De övriga har ingen 

undervisning om detta. Teoretisk information om ätstörningsproblematiken är dock inte lika 

vanligt förekommande, tre stycken uppger att detta genomförs, fem stycken att detta inte 

- 40 - 



 

förekommer och resterande är ett internt bortfall. Tre fjärdedelar anser att denna mängd är 

tillräcklig och den sista fjärdedelen att det är för lite.  

 

Sju stycken av tränarna uppger att deras aktiva genomgår hälsokontroller, i genomsnitt fyra 

gånger per år. Samtliga tränare genomför gemensamma måltider med de aktiva men endast 

hälften gör detta regelbundet. Den andra hälften äter endast tillsammans i samband med läger. 

Hälften av tränarna uppger att det finns en handlingsplan för hur ätstörningsproblemet ska 

hanteras och hur de drabbade individerna ska hjälpas. 

 
5.2 Tränarnas kunskap & inställning 
Sju stycken av tränarna skattar sin kunskap inom området som begränsad eller tillräcklig. 

Resterande anser att de har mycket goda kunskaper. På följande sätt uttrycker några tränare att 

deras kunskap skulle förbättras och vad de skulle vilja få bättre kunskap om.  

 

”Tillvägagångssätt inom vården, vilka lagar som gäller då individen är över 18 år 

samt att ha någon att vända sig till” (Tränare A) 

 

”Hur jag ska tackla situationen mellan drabbad-föräldrar-lagkompisar” (Tränare B) 

”Vad jag kan göra för att upptäcka tidigt och vad jag ska göra då” (Tränare C) 

 

5.2.1 Förekomst 

Samtliga tränare upplever/anser att ätstörningar till viss del är ett problem inom deras idrott.   

Sju stycken tror att det är flera tjejer än killar som drabbas av ätstörningar. Resterande tror att 

fördelningen är omvänd, alltså att det är fler killar som drabbas. 

 

Tränarnas uppfattning om förekomsten kan sammanfattas med att knappt hälften tror den vara 

3-4 %. De övriga har en uppfattning om att förekomsten är högre. Se vidare i figur 3 som 

visar deras uppskattningar av förekomsten inom idrotten i stort och figur 4 för uppskattad 

förekomst inom respektive idrott.  
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Figur 3. Detta visar hur tränarna uppskattar förekomsten av ätstörningar i idrotten i 

stort. 
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Figur 4. Detta visar hur tränarna uppskattar att förekomsten av ätstörningar är i deras 

respektive idrotter. De sammanlagda uppskattningarna från de tre olika idrotterna 

redovisas i det totala. Dessa siffror kan jämföras med tränarnas uppskattning om 

förekomsten inom idrotten i stort, som redovisa i diagram nummer ett. Detta visar att 

förekomsten inom dessa tre sporter skulle vara något högre än förekomsten i stort. 
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5.2.2 Symtom & beteendeförändringar 

Följande fysiska symtom uppger tränarna som kända för dem. De är sorterade efter hur ofta 

(%) som de har angivits av tränarna (en del kan ha angivit flera av dessa).  

• Trötthet/orkeslöshet – 65 % 

• Viktminskning - 55 % 

• Huvudvärk och yrsel – 20 % 

• Frusenhet -20 % 

• Förändrat ätbeteende (vill äta själv, petar i maten, blir vegetarian) – 20 % 

• Färg på hår och hud – 20 % 

Utöver detta angavs även symtom som att den drabbade har en undvikande och orolig blick, 

drabbas av skador/infektioner samt att de blir bleka och får en ökad behåring. 

 

Tränarna uppger följande psykiska symtom som kända för dem, sorterade efter hur ofta de 

angetts av tränarna.  

• Irritation - 45 % 

• Koncentrationssvårigheter – 35 % 

• Sömnproblem – 20 % 

• Kontrollbehov – 20 % 

• Humörsvängningar – 20 % 

Vidare uppgavs även symtom som att de drabbade blir deppiga, oroliga, uppvisar en sänkt 

självkänsla och tillbakadragenhet. De uppvisar även i större omfattning perfektionism, 

prestationsorientering samt skyller på omgivningen och använder mycket bortförklaringar. 

 

De flesta uppger att de vanligaste beteendeförändringarna som de uppfattar som en indikation 

på ätstörningar är kopplade till mat och måltider (undviker gemensamma måltider, äter lite 

mat och mycket grönsaker, vill äta ensam). Tränarna uppger också i stor utsträckning en ökad 

träningsmängd samt att den drabbade försöker vara anonyma i grupp och undviker närkontakt. 

Vidare uppger tränarna att det kan förekomma förändringar som att individerna sällan är 

nöjda, har dålig självkänsla, är känsliga för kritik, ljuger mycket, överpresterar i skolan samt 

är fixerad vid mat och vikt. 

 

”De anser att de är tjocka eller vet att de är smala men anser att det är så det 

ska vara” (Tränare D) 
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5.3 Tränarnas identifikation & aktion 
För att upptäcka/uppmärksamma symtom på ätstörningar nämner de flesta av tränarna att de 

använder sig av en god kontakt och kommunikation med de aktiva. Det är även vanligt att de 

som tränare lyssnar på omgivningen och därigenom för en första indikation om att något inte 

stämmer. Vidare använder sig många av observation på fysiologiska förändringar hos de 

aktiva.  

 

”Jag kontrollerar deras ätbeteende regelbundet” (Tränare E) 

 

”Alla för en matdagbok som de visar mig” (Tränare F) 

 

”Jag observerar vid måltider och efteråt” (Tränare G) 

 

Alla tränare utom en uppger att de vid misstanke om att någon är drabbad konfronterar eller 

genomför samtal individuellt med den drabbade.  

 

”Jag vet inte, jag behöver mer kunskap” (Tränare H) 

 

Den viktigaste åtgärden/egenskapen hos dem som tränare när de kommer i kontakt med en 

aktiv som lider/misstänks lida av ätstörningar uppger av sex stycken är att genomföra samtal 

individuellt med den drabbade. Fyra stycken anser att det är viktigt att kontakta föräldrar och 

att informera omgivningen. Tre stycken uppger att de vidtar åtgärder som en reducerad 

träningsvolym och undviker belastande träning.  

 

Egenskaper som anses vara viktiga hos tränarna i detta skede uppges vara att våga, att vara 

intensiv och bestämd, att vägleda och hjälpa samt att göra överenskommelser med den 

drabbade. De anser även att det är viktigt att kontakten och kommunikationen med den 

drabbade karaktäriseras av öppenhet och ärlighet.   

 

”Tränare kan inte göra så mycket” (Tränare H) 
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5.4 Tränarnas förebyggande 
Orsakerna till att somliga idrottare utvecklar ätstörningar uppger fem stycken av tränarna bero 

på prestationskrav som kommer både från den aktive själv och från omgivningen. Tre stycken 

anser att ett lågt självförtroende och orsaker som finns kopplade till ett lågt självförtroende 

(osäkerhet, identitetskris, spegelbilden, skev självuppfattning) till stor del orsakar 

ätstörningar. Lika många tror att utseendeideal bidrar till att somliga drabbas. Tre stycken 

uppger att de anser att en önskan och en tro om prestationsförbättring som en orsak. De anger 

också orsaker som mobbning, otrygg hemmamiljö, identitetskris och kontrollbehov som 

bidragande riskfaktorer för att drabbas.  

 

I ett förebyggande syfte anser fyra stycken att deras viktigaste uppgift är att informera och att 

ge dem aktiva relevant kunskap. Lika många anser det viktigt att bygga upp ett förtroende hos 

de aktiva för dem som tränare. Tre stycken uppger att det är viktigt att det finns en 

välfungerande dialog samt öppen kommunikation. Vidare anses det viktigt att de som tränare 

skapar en trygg miljö för de aktiva samt att de bidrar till att stärka individernas självförtroende 

genom att berömma och att ge uppmärksamhet. Ett förebyggande arbete uppger många till 

viss del bestå av att undvika eller minimera riskfaktorerna. 

 

”Jag försöker vara ett gott föredöme och visa exempel på normalviktiga som 

lyckats” (Tränare F) 

 

 ”Jag undviker att kommentera deras kropp” (Tränare I) 

 

5.5 Resultatsammanfattning - Enkätstudie 
Sju stycken av tränarna har tränat eller tränar någon som lider av ätstörningar/misstänks lida. 

Tränarna upplever att det är vanligare förekommande att ämnet diskuteras de aktiva emellan 

än mellan dem som tränare och de aktiva. En teoretisk undervisning om 

ätstörningsproblematiken uppger tre av tränarna att de genomför. Tre fjärdedelar anser att 

mängden på den teoretiska undervisningen är tillräcklig och den sista fjärdedelen tycker att 

det är för lite. Samtliga tränare genomför gemensamma måltider med de aktiva men endast 

hälften gör detta regelbundet.  
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Resultaten visar att de flesta tränarna anser att de har tillräcklig kunskap för att hantera 

problemet men det tyder även på att de inte vet hur detta ska användas praktiskt. En del anser 

även att det inte är deras sak och att de inte kan göra så mycket. De uppger att det är viktigt att 

de som tränare ska vara en god förebild och att de till viss del är medvetna om deras förmåga 

att påverka de aktiva. Resultaten visar att det är vanligare att ämnet diskuteras emellan de 

aktiva än mellan tränaren och de aktiva.  

 

De flesta tränaren väljer att prata individuellt med den drabbade när misstanke uppstår men 

vidare agerande anser en del inte är deras område och de övriga är osäkra på vad de ska göra.  

Vidare anser många av tränarna att det främsta de kan göra för att förebygga problemet är att 

stärka individernas självförtroende samt att skapa en trygg träningsmiljö och ett förtroende för 

dem som tränare. Det anser även att det är gynnsamt med en bra kommunikation och att de 

har en öppen dialog med de aktiva. 

 

Avslutningsvis anser jag att det stora bortfallet, alltså att 40 stycken av 49 väljer att inte 

deltaga i undersökningen, kan ses som ett resultat. Jag tolkar detta på följande sätt. Antingen 

anser dessa tränare att detta problem inte är något som berör dem eller så anser det att det är 

så skamligt att de inte ens vill behandla det i en enkät. Slutsatser som kan dras av de inkomna 

svaren och det stora bortfallet är att det finns en stor oförståelse och oacceptans för problemet 

vilket bidrar till att problemet är något som anse skamligt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 46 - 



 

6. DISKUSSION 

 
6.1  Resultatsummering 
Min första frågeställning som berörde hur drabbade idrottare ska bemötas och behandlas av 

tränare, behandlare och omgivning kan sammanfattas som följer. Det viktigaste är att ta 

hänsyn och vara medveten om dessa individers starka koppling till idrotten och träning. Idrott 

är i många fall en bidragande orsak till ätstörningen men själva idrotten är i grunden något 

positivt för dessa individer och ska finnas kvar under behandlingen och även i framtiden.  

Idrotten är i många fall även en stor del av dessa individers sociala kontaktnät.  

 

Att förebygga och förhindra ätstörningar, som jag sökte svar på i den andra frågställningen, är 

till stor del tränarnas uppgift. De har en stor möjlighet till påverkan och det är av yttersta vikt 

att de inser detta. Det är viktigt att de dels har en bred kunskap samt förståelse och acceptans 

för problemet. Att som tränare i förebyggande syfte informera om ätstörningar för att 

uppmärksamma alla berörda om att problemet kan uppkomma har flera fördelar. Dels kan det 

underlätta en tidig identifiering av drabbade samt minska skammen hos den som eventuellt 

drabbas. Undervisning om kostens betydelse och av en korrekt balans mellan träning och vila 

är också fördelaktigt. 

  

Den sista frågeställningen berörde tränarnas kunskap och inställning till 

ätstörningsproblematiken. Resultaten visar att tränarna besitter god kunskap inom området. 

Men de vet inte, eller är mycket osäkra, på hur de ska tillämpa denna kunskap rent praktiskt 

och hur det ska hantera problemet när det uppkommer. Det visar även att inställningen till 

problemet hos de berörda i de flesta fall är att det är något skamligt och att det inte 

förekommer i deras närhet. Många har svårt att acceptera att denna sjukdom drabbar deras 

aktiva och väljer istället att blunda eller förklara bort det. Det stora bortfallet i enkätstudien 

stärker dessa fakta. De vill inte ens behandla problemet i en enkät.  

 

6.2  Resultatanalys samt egna erfarenheter & tolkningar  
Detta är ett avsnitt där jag kommer att ge en vidare analys och tolkning av resultaten från 

litteraturstudien och enkätstudien. Dessa resultat kombinerar jag med utdrag från mina 

dagboksanteckningar och egna upplevda erfarenheter. Målet med detta är att ge en 

- 47 - 



 

helhetsbild av problemet och återspegla sjukdomens olika dimensioner samt att se det ur 

olika synvinklar.  

Resultat från olika undersökningar och uppskattningar som finns gjorda visar på att 

ätstörningar inom idrotten är ett omfattande problem. Idrotten kan både anses vara en 

riskfaktor och en buffert för ätstörningar som jag har nämnt tidigare. Men faktum är att 

förekomsten är mycket högre inom idrotten än i samhället i stort vilket gör att idrotten som 

en riskfaktor kan anse vara högre. 

 

Så långt som jag kan minnas har jag varit ett med idrotten. Fram 

till tonåren var det en mängd olika sporter som jag utövade. Det 

förekom även andra intressen men det var hela tiden idrotten som 

var nummer ett. När tjejerna gick runt med sina dockvagnar – då 

gick jag bort till fotbollsplanen och spelade fotboll med killarna. 

Och då det var disco i kvarterslokalen då var jag hellre hemma och 

tittade på TV med en påse micropopcorn. Jag var väl medveten om 

att detta var ett ”bra” beteende för en seriös och ambitiös (idrotts)-

tjej än att ränna omkring ute om nätterna. Men jag ansåg och 

uppfattade inte detta som att jag avstod något till förmån för 

idrotten, jag gillade hemmets lugna vrå bättre. För mig var idrotten 

en trygghet, där fanns de flesta kompisarna och jag visste 

förutsättningarna. Att satsa helhjärtat på idrotten var egentligen 

inget beslut jag tog, det kändes bara självklart. 

Jag var 14 år när jag specialiserade mig på en idrott. 

 

Detta är alltså en beskrivning av mig själv och min barndom. Men 

den stora frågan; varför drabbades just jag? Till denna fråga har jag 

ägnat mycket tid, många tankar och en mängd olika spekulationer. 

Jag som jämt har ansetts oproblematisk, ambitiös, duktig, seriös samt 

har varit uppväxt under perfekta familjeförhållanden. Jag väljer att i 

följande analys bortse från de biologiska och psykologiska 

orsakerna, det som inte är påverkningsbart. Jag utesluter även till 

stor del de sociala orsakerna, eftersom jag tidigare beskrev 

uppväxten som exemplarisk. Då återstår alltså idrotten som den 

största orsaken. Men detta är ändå inte ett tillräckligt svar för mig. 
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Jag har funderat vidare på vad inom idrotten som var ”boven”. 

Idrotten hade för mig jämt bara varit förknippad med något positivt.  

 

Jag tror att det var för mycket träning som var den utlösande faktorn. 

Ätstörningen tror jag alltså grundar sig i en alltför stor mängd träning 

tillsammans med främst de höga kraven jag ställde på mig själv men 

även att jag vid denna tidpunkt uppfattade att omgivningen ställde 

krav. Detta var första gången jag upplevde krav som inte var från 

mig själv. Jag uppfattade även att jag i större utsträckning blev synad 

och ifrågasatt av omgivningen, en känsla som jag starkt ogillande. 

Jag hade varit den som helst var en i mängden. Men å andra sidan 

tror jag att denna uppmärksamhet gav mersmak, det gav även en 

skön känsla att bli sedd och få beröm, om det var i positiv 

bemärkelse förstås. 

 

Tränarna uppger i enkätundersökningen att de tror att orsakerna till att somliga drabbas i 

första hand är höga prestationskrav, både från individen själv och från omgivningen. Jag tror 

att kraven och förväntningarna på individer inom idrotten är större eller i alla fall uppfattas 

större av dessa individer jämfört med samhället i stort. Min uppfattning är även att 

idrottsindivider sätter ett större värde i att uppnå mål, att förverkliga krav och infria 

förväntningar samt att de utsätts för en större press från omgivningen att göra detta, jämfört 

med samhället i stort.  Vidare tror jag att de vanliga personligheterna hos dem som drabbas 

återfinns till stor del inom idrotten även har en stor inverkan på den högre förekomsten av 

ätstörningar inom idrotten. Många av tränarna som deltog i undersökningen nämner några av 

dessa egenskaper (kontrollbehov, målorienterade, ambitiösa, prestationsinriktade) som de 

anser vara orsaksfaktorer vilka bidrar till att somliga drabbas. 

 

Jag har svårt att dra mig till minnes hur det började. Det känns 

dels väldigt avlägset men även är denna tid som täckt av en 

dimma. Men det finns vissa starka minnesbilder. Som jag 

beskrev tidigare har jag alltid gillat att befinna mig i bakgrunden 

och att egentligen inte synas. Men genom framgång och goda 

resultat fick jag en mera framträdande roll än jag tidigare hade 

haft. Något jag å ena sidan kände mig obekväm med men det var 
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också något nytt och till viss del positivt. Men detta medförde 

också att jag kände mig mera iakttagen och även ifrågasatt. Jag 

ville bevisa både för mig själv och för allmänheten att jag kunde 

uppfylla denna illusion som fanns om mig samt infria allas 

förväntningar. Jag ville visa omgivningen att jag var den där 

ambitiösa och seriösa tjejen som kan kombinera skola med idrott 

med goda resultat på båda områdena. Men det räckte inte längre 

med att vara duktig och göra goda resultat - jag skulle vara bäst.  

 

Jag hanterade detta med tanken ”det finns ingen genväg till 

framgång”. Jag började därför träna mer och hårdare, ett pass 

varje kväll och ofta även på lunchen eller på morgonen. Jag var 

även i skolan hela dagen och på nätterna satt jag och pluggade. 

Jag upplevde hela tiden en intensiv rädsla för att inte räcka till, 

att inte kunna motsvara allas förväntningar. 

 

Jag anser att alla diagnoser och tillstånd av ätstörningar kan sägas vara lika allvarliga till en 

början. Ur ett psykiskt perspektiv anser jag att det inte går att gradera tillstånden. Alla som 

drabbas av någon form av ätstörning befattas med besvärande känslor och onormala tankar. 

Det förekommer även en skev inställning till, och uppfattning om verkligheten. Det är denna 

skevhet som hos en del utvecklas till att de helt mister uppfattningen om verkligheten och då 

utvecklar någon av de kliniska diagnoserna. Det är dock många som bara har en delvis skev 

uppfattning vilket kan döljas för omgivningen eller förklaras på olika sätt. Dessa lever alltså 

med ett tillstånd av ätstörningar som kan vara en början på ett allvarligare tillstånd eller anses 

och uppfattas av omgivningen och av dem själva som ett hälsosamt liv. Men detta är inte hela 

sanningen, även dessa individer mår egentligen dåligt och måste få hjälp. Detta kan jag påstå 

genom en kombination av tidigare forskning samt att jag har befunnit mig där.  

 

För idrottare som tränar mycket finns det ett specifikt behov av måltidsplanering och en 

hälsosam kosthållning. Detta för att kunna prestera optimalt men även för att kroppen ska 

klara av den påfrestningen som idrotten innebär.113 Men det är alltså svårt att avgöra vad som 

bara är ett stort intresse för att äta och leva nyttigt samt en uppskattning av att träna mycket 

                                                 
113 Sjöberg, s. 21. 
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till när det är ett överdrivet intresse/besatthet som kan definieras som en sjukdom. Med detta 

menar jag att det är av stor betydelse att även de idrottare som inte uppvisar uppenbara fysiska 

symtom och sjukliga beteenden ska uppmärksammas. Detta också eftersom jag tror att ett allt 

för stort intresse tillsammans med otillräcklig eller felaktig kunskap kan vara en stor 

bidragande orsak till att utveckla ett sjukligt tillstånd av ätstörningar.  

 
All träning och allt skolarbete gjorde att jag kunde glömma av att 

äta, eller så ansåg jag att det inte fanns tid till det. Omgivningen 

började uttrycka kommentarer som ”Du äter väl ordentligt när du 

tränar så mycket”. Detta gjorde att jag började intressera mig för 

kosten och dess betydelse för prestationen. Ganska snart blev 

detta intresse överdrivet och istället en fixering på vad maten 

innehöll och en vilja om att äta extremt nyttigt. Det utvecklades 

snabbt till en mat- och träningsmani. Ingen träning fick missas 

och matintaget var starkt kontrollerat och planerat. En önskan var 

att varje dag och vecka skulle bestå av mer träning och mindre 

mat än föregående. Jag hade fått ätstörningar.  

 

Jag som hela tiden har haft båda fötterna stadigt fastkilade på 

jorden hade nu totalt tappat fästet. Eller rättare sagt, JAG fanns inte 

längre. Något hade tagit över min kropp, vilken inte heller gick att 

känna igen längre, jag var tidigare smal men lagom. Folk sa åt mig 

att jag var sjuk och behövde hjälp. Jag lyssnade på ena örat. Men 

det fanns en annan röst. Den RÖSTEN tillhörde någon/något som 

allt mer tog över mig. Den RÖSTEN sade att detta inte var ett 

onaturligt beteende. Det var nödvändigt för att nå framgång. Denna 

RÖST var starkare än omgivningarnas alla röster tillsammans. 

Dock fanns det kvar en liten del av mig som ifrågasatte den. Men 

RÖSTEN gav mig också positiva vibbar, uppmuntran och beröm. 

Detta särskilt när jag åt lite och nyttigt samt tränade hårt och 

mycket. Positivism, detta var något som omgivningens röster inte 

gav, de talade bara om att jag gjorde fel, att jag var sjuk, att jag 

betedde mig konstigt.  
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Jag anser att med en tidig observation från omgivningen och korrekta åtgärder från dem ökar 

möjligheten att slutet av sjukdomsförloppet kan ta sig en annan skepnad. Som jag beskrev 

tidigare genomgår de drabbade olika faser. 114 Jag har en uppfattning om en variant på de sista 

två faserna i det tidigare beskrivna sjukdomsförloppet. Min beskrivning av detta slutscenario 

är följande. Med hjälp av omgivningen kan individen komma till insikten om att den är sjuk 

och att acceptera detta, vilket sker i den näst sista fasen. Den sista fasen innebär då att 

individen erkänner även för omgivningen att den är sjuk och kan på så vis få hjälp. Dessa 

individer lyckas alltså sätta stopp i den näst sista fasen.  

 

Ett erkännande för sig själv och för omgivningen att det finns ett problem vill jag hävda kan 

bidra till att sjukdomsförloppet kan stoppas. Det är dessa jag avser i min metafor med dem 

som inte ramlar handlöst till brunnens botten utan spjärnar emot på vägen ner. Den näst sista 

fasen blir då inte en hård krock med verkligheten utan jag vill benämna det som en 

sammanstöttning med vilja och insikt samt en u-sväng. U-svängen symboliserar att vägen 

tillbaka har påbörjats. Den sista fasen innebär då även en början på vägen tillbaka. Men för att 

komma hela vägen tillbaka vill jag hävda att det krävs specialist hjälp, oavsett i vilket skede 

som sjukdomen har kunnat stoppas.  

 

Jag tror alltså att insikt och erkännande är två nyckelord för att kunna stoppa sjukdomen. För 

att en individ med ätstörningar ska kunna bli hjälpt och senare även bli fri från sjukdomen 

måste den först acceptera att den är sjuk. Jag tror att för att kunna behandla någon med lyckat 

resultat måste den själv ha kommit till insikt om problemet och detta är alltså något som bara 

den drabbade kan göra själv. Omgivningen kan dock hjälpa till så att den drabbade når denna 

insikt fortare och inte minst underlätta ett erkännande av problemet. En stor del av detta anser 

jag vara att minska skammen för problemet genom att undervisa om problemet och för en 

öppen dialog. Resultat från enkäten visar att de flesta tränare anser att detta är viktigt.  

 

Jag kom till insikt och lyckades sätta stopp. Detta tror jag till stor 

del berodde till stor del på det faktum att det fanns en liten del av 

mig som lyckades överleva. Den kunde till sist överösta den där 

RÖSTEN vilket gav mig den där viktiga insikten om att jag var 

                                                 
114 Andersson, s.126ff. 
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sjuk. Lyckligtvis fick jag även, när det som bäst behövdes, ett stort 

mod. Modet att erkänna problemet.  

 

Den där RÖSTEN som tog över mig, den var också duktig på att 

ljuga, förvränga och hitta på förklaringar. Inte bara för att övertyga 

mig, utan också för att förleda omgivningen. Den utvecklade även 

förmågor och beteenden hos mig som jag använde för att förmildra 

och förklara mina handlingar samt beteende inför andra. Till detta 

ska tilläggas att den lilla kvarstående delen av ”riktiga jag” 

upplevde en stor skam för det beteende och handlingar som 

RÖSTEN fick mig att göra. Skammen bestod även av att 

”perfekta-jag” låtit mig blivit drabbad. 

 

Min mening är att ätstörningsproblematiken inom idrotten till stor del är påverkad och 

beroende av tränarna och deras ledarskap. Jag anser att tränarnas betydelse kan delas upp i två 

grupper, ”utlösare” och ”blundare”. Den första gruppen avser de tränare som genom att de 

uttrycker kommentarer till sina aktiva, t ex att de skulle behöva gå ner i vikt för att öka 

prestationen kan bidra till att framkalla ätstörningar. Dessa uttalande kan var medvetet gjorda 

av tränarna men jag tror att den största delen, i brist på kunskap och förståelse, inte är 

medvetna om vilka konsekvenser deras uttalande kan ge. Det kan också vara oskyldiga 

kommentarer från tränarens sida som missuppfattas av de aktiva. Den andra kategorin avser 

de som väljer att inte inse problemet eller på annat sätt agerar felaktigt och förvärrar 

situationen omedvetet. Detta tror jag grundar sig i brist på kunskap och en skam för 

problemet.  

 
Enkätstudien visar att endast hälften av tränarna genomför regelbundna måltider med de 

aktiva. Jag tror att det vore en bra åtgärd att införa regelbundna gemensamma måltider efter 

träningarna, som en obligatorisk del. Det gör det lättare för tränarna att tidigt kunna observera 

ett förändrat ätbeteende samt försvårar för den drabbade att ljuga om att den äter när den 

kommer hem eller påstå att de redan har ätit när de kommer hem. De kan inte heller skylla på 

att de inte hinner äta. 
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Det var, och är, inte lätt att komma tillbaka. Det är en lång och 

svår kamp. Att göra sig av med rösten, hitta sig själv och att 

börja gilla sig själv igen. För mig har även en stor del av 

behandlingen bestått av att inse att det inte jämt går att göra och 

klara allt själv. Ibland måste man ta hjälp av andra. Men det kan 

vara nog så svårt att acceptera för mig, som det bland det första 

jag lärde mig säga var ”dutt dutta il” vilket kan översättas med 

”jag kan själv”.  

 

Jag har nu hoppat på det sista tåget och det har börjat rulla 

hemåt. Tillbaka till mig, jag som för ett tag har varit undertryckt 

av RÖSTEN. Den lämnas nu kvar på den sista stationen och blir 

allt svagare desto närmare slutstationen jag kommer. Men jag är 

väl medveten om att detta är något som jag kommer att ha med 

mig resten av livet men det ska bara vara en nyttig erfarenhet 

som jag tror och hoppas att jag kan använda till något positivt. 

 

6.3 Generaliserbarhet 
Som jag har nämnt tidigare är detta ett mycket komplext problem och att generalisera 

uppsatsen i sin helhet kan vara svårt. Vissa delar kan dock vara generaliserbara. Med detta 

avser jag den genomförda enkätstudien. 

 
6.4 Självkritisk granskning 
Det stora bortfallet i enkätstudien kanske hade kunnat undvikas genom att sända ut en 

förfrågan till tränarna om de var beredda att deltaga. Men jag ansåg att detta medförde en risk 

att jag fått ett urval som enbart representerar de tränare som har en god kunskap om problemet 

och väljer att ge detta problemområde utrymme i deras ledarskap. Mitt syfte var att få en 

övergripande bild. 

 

Jag vill klargöra att jag är medveten om att uppsatsen har påverkats och fått karaktär av mina 

egna erfarenheter. Men jag anser detta vara berikade eftersom det består av kunskap, insikter 

och förståelse som inte kan fås på annat sätt.  
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6.5 Slutsats 
Svaret på min första frågeställning som berörde hur idrottsindivider som drabbas av 

idrottsätstörningar ska bemötas och behandlas. En viktig slutsats som kan dras inom detta 

område är att omgivningen inser att det inte går att göra för mycket för att hjälpa de drabbade. 

Tränaren har en stor påverkan, grundat på det stora förtroende som de aktiva ofta har för sin 

tränare. Ett intryck är att många inte är medvetna om hur stor inverkan och möjlighet till 

påverkan som de har. Med en bra kunskap inom området, förståelse för problemet, acceptans 

för att problemet förekommer, samt en god kontakt med sina aktiva skall det vara möjligt för 

tränarna att ana problemet innan det egentligen uppstår och då genom att vidta åtgärder kunna 

förhindra att det uppstår, lindra omfattningen eller underlätta för den drabbade. Tränarens 

största och viktigaste uppgift är att observera och identifiera de drabbade i ett tidigt skede av 

sjukdomen. Själva behandlingen ska genomföras av dem som kan detta. Men tränaren har en 

viktig roll i att underlätta behandlingen och skapa en bra planering för hur idrottaren ska 

kunna behålla kontakten med idrotten. Den kan även fungera som en länk mellan den 

drabbade och behandlaren. 

 

Den andra frågeställningen som jag ville besvara var hur problemet kan förebyggas. Idrotten 

kommer alltid att medföra en del riskfaktorer för att utveckla ätstörningar. Det främsta som 

kan göras är att observera sjukdomen i ett tidigt skede och genom detta kunna förhindra en 

utveckling. Det är även av stor vikt att de aktiva får hjälp att bygga upp ett starkt 

självförtroende och att träningsmiljön upplevs trygg samt att det finns goda relationer och en 

öppen kommunikation. Genom att informerar de aktiva teoretiskt om problemet och öka 

kunskapen skulle kunna minska risken att de tar intryck från annan ovetenskaplig fakta som 

förmedlas i stor utsträckning genom media. 

 

Den sista frågeställningen berörde tränarnas kunskap och inställning till 

ätstörningsproblematiken är att kunskapen är relativt god hos dessa men att en stor del av dem 

upplever en osäkerhet till hur de skall hantera problemet praktiskt. Inställningen och 

förståelsen kan sägas vara det största problemet. Det är vanligt att tränarna väljer att förneka 

problemet eller att de anser att det inte är deras sak att lösa. Det visade sig även att problemet 

är förknippat med en stor skam och oacceptans. Det finns även en stor oförståelse för 

problemet. 

 

- 55 - 



 

6.6   Fortsatt forskning 
En vidare forskning kan fokusera på de aktivas upplevelser av tränarnas roll. Det kan även 

vara att undersöka hur de aktiva anser det vara deras uppgift att förhindra och hjälpa deras 

kompisar. Det är även önskvärt om fler som drabbas kan berätta för den stora allmänheten 

eftersom varje person och sjukdomsfall är unikt. Därför tror jag att flera berättelser 

tillsammans kan ge en översiktbild av sjukdomen och även ge en förståelse för dess 

variationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 56 - 



 

Bilaga 1 

KÄLL- & LITTERATURFÖRTECKNING 
Otryckta källor 
1. Frida Lundén 

Egna anteckningar  
Intervju 13/4 2005 med Anna Bunninger, terapeut på Capio Anorexicenter 

2. I författarens ägo 
Dagboksanteckningar 

 Tidningsurklipp 
 

Tryckta källor 
A. Beals Katherine, Disordered eating among athletes: A comprehensive guide for health 

professionals, (United States of America: Human Kinetics, 2004) 

 

Abrahamsson Lillemor, Andersson Inger, Aschan Åberg Karin, Becker Wulf, Göranzon 

Helen, Hagren Britta, Håglin Lena, Jonsson Inger, Jonsson Lena, Nilsson Gerd, Näringslära 

för högskolan, Fjärde upplagan, 3, (Stockholm: Liber AB, 2003) 

 

Af Sandeberg Anna-Maria, Bengtsson Olav, ”Ätstörningar”, Läkemedelshandboken, 

2003/2004, s. 832-840  

 

Andersson Göran, ”Hur kan vi förebygga idrottsanorexi”?, i Sporten eller livet, red. Ingrid 

Jacobsson (Stockholm: Heatwave Förlag AB, 1996), s. 121-136 

 

Augestad L.B, Flanders W.D., “Eating disorder behaviour in physically Norwegian woman”, 

Scandinavian Journal of Medicine in Science and Sports, (2004:12:4), s. 248-255. 

 

Höglund K, Normén L, “A high exercise load is linked to pathological weight control 

behaviour and eating disorders in female athletes”, Scandinavian Journal of Medicine in 

Science and sports, (2002:12) pp. 261-275 

 

Krenzisky Sandra, Persson Veronica, Ätstörningar - fem kvinnors upplevelser av sin 

ätstörning och behandling, Examensarbete 10 p vid Lunds universitet, Socialhögskolan, SOL 

064 (Lund: Socialhögskolan, 2001) 

- 57 - 



 

Lindwall Magnus, ”Idrottens vikt på kroppen: Ätstörningar och kroppsuppfattning inom 

idrotten”, Svensk Idrottsforskning, (2003:1), s. 27-29 

 

Mogren Ingrid, Trosell Lotta, Att spränga gränser: Små idrottsflickor blir stora, (SISU 

Idrottsböcker, 1993), s. 73. 

 

Nowicka Paulina, Sungot-Borgen Jorunn, Aptizsch Erwin, “Eating disorders in Swedish 

female elite athletes: Coaches knowledge and practice in identification and management”, 

Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, 2004, pp. 63-84 

 

Odling Cecilia, ”Ät ordentligt idrottskvinnor”!, Medicinsk vetenskap, (2004:1), s. 14-17 

 

Sjöberg Marina, Andersson Agneta, ”Kostmedvetenhet och ätstörningar inom idrotten”, 

Idrottsmedicin, (2005:2), s. 18-21 

 

Sundgot-Borgen Jorunn, “Weight and eating disorders in elite athletes”, Scandinavian 

Journal of Medicine in Science and sports, (2002:12), pp 259-260 

 

Sundgot-Borgen Jorunn, ”Ätstörningar bland idrottskvinnor”, i Sporten eller livet, red. Ingrid 

Jacobsson (Stockholm: Heatwave Förlag AB, 1996), s. 110-120 

 

Torstveit Klungland Monica, The Female Athlete Triad in Norwegian Elite Athletes and Non-

Athletic Controls: Identification and Prevalence of Disordered Eating, Menstrual Dysfunction 

and Osteoporosis (diss. Oslo 2004), pp. 6-7. 

 

Elektroniska källor
Ghaderi Ata<ata.ghaderi@psyk.uu.se>, Scott Berit  <berit.scott@psyk.uu.se> Självhjälp vid 

bulimia nervosa och hetsätningsstörning, 

<http://www.psyk.uu.se/hemsidor/ataghade/sjalvhjalp.html> (2005-04-14). 

 

Glant Helene <info@medivia.se>, Ätstörningarna ökar och allt fler drabbas, 2005-04-02, 

<http://www.medivia.se/anorexi_bulimi.htm> (2005-04-04). 

 

- 58 - 

mailto:berit.scott@psyk.uu.se
http://www.anst.uu.se/ataghade/sjalvhjalp.html


 

Bilaga 2 
ENKÄTFORMULÄR 
 

 
 
 
 

 
Enkätundersökning - Ätstörningar ur ett tränarperspektiv 

 
Definition 
Med ätstörningar avses alla olika former av stört ätbeteende, störd kroppsuppfattning, 
överdriven träning och/eller osund inställning till detta. 
 
DEL I 
 

1. Man   Kvinna 
 

2. Ålder________________________________________________________________ 
 

3. Idrott________________________________________________________________ 
 

4. Ge en kort redogörelse av din idrottsbakgrund. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Ange vilken/vilka tränarutbildning och/eller kurser du har genomfört. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Hur många år har du varit verksam som tränare? 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Hur många år har du varit tränare på idrottsgymnasium? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
DEL 2 
 

8. Hur skulle du själv skatta din kunskap inom området? 
Mycket dålig  Begränsad   Tillräcklig  Mycket god 
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9. Om du anser att din kunskap skulle kunna förbättras, vad är det främsta du skulle vilja 

bli bättre på/få bättre kunskaper om inom ätstörningsproblematiken?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

10. Hur vanligt förekommande tror du att det är inom idrotten i stort? 
Mindre än 1 % drabbade  
1-2 %  
3-4 %  
5-6 %  
7-8 %   
9-10 %   
mer än 10 % 
 

11. Tror du att det är skillnad mellan könen inom idrotten i stort? 
Fler tjejer drabbas 
Fler killar drabbas 
Lika mellan könen 
 

12. Hur vanligt förekommande tror du att det är inom din idrott? 
Mindre än 1 % drabbade  
1-2 %  
3-4 %  
5-6 %  
7-8 %   
9-10 %   
mer än 10 % 
 

13. Tror du att det är skillnad mellan könen inom din idrott? 
Fler tjejer drabbas 
Fler killar drabbas 
Lika mellan könen 
 

14. Känner du till några fysiska symtom/tecken på ätstörningar? Vilka? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

15. Känner du till några psykiska symtom/tecken på ätstörningar? Vilka? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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16. Vad uppfattar du som vanliga beteendemönster/handlingar hos de individer som lider 
av ätstörningar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
DEL 3 

17. Anser/upplever du att ätstörningar är ett problem inom din idrott? 
Inte alls Till viss del  Stort  Mycket stort  
 

18. Genomgår era aktiva hälsokontroller regelbundet? 
JA                   Om JA, hur ofta?_________________________________________________ 
NEJ  Om NEJ, varför inte?______________________________________________ 
 

19. Informerar ni era aktiva teoretiskt om kostens betydelse för att prestera optimalt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

20. Informerar ni era aktiva teoretiskt om kostens betydelse för att ha en god hälsa och 
undvika sjukdomar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

21. Informerar ni era aktiva teoretiskt om ätstörningsproblematiken? Om JA, hur stor del 
(%) av teoriundervisningen är inriktad på detta? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

22. Hur upplever/vad anser du om mängden på teoriupplysning om 
ätststörningsproblematiken? 

För liten   Tillräcklig  Bra  För mycket 
 

23. Har ni gemensamma måltider med era aktiva? Om JA, hur ofta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

24. Finns det någon handlingsplan för hur individer som misstänks lida av ätstörningar ska 
hanteras? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

25. Har ni någon kontakt med föräldrarna till de aktiva? Förebyggande och/eller när 
misstanke om ätstörningar uppstår? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

26. Diskuteras detta ämne mellan de aktiva och er som tränare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

27. Har du uppfattat om ämnet diskuteras mellan de aktiva? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
DEL 4 
 

28. Har du varit, eller är du tränare för individer drabbade av ätstörningar? 
JA, har tränat JA, tränar  Misstänkt  Aldrig 
Om JA, hur många?__________________________________________________________ 
 

29. Vad/hur gör du för att upptäcka/uppmärksamma symtom på ätstörningar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

30. Hur reagerar/agerar du när du misstänker att någon är drabbad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

31. Vad anser du vara det främsta som du som tränare kan göra för att förebygga och 
undvika att de aktiva drabbas av ätstörningar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

32. Vad anser du vara den viktigaste åtgärden/egenskapen hos dig som tränare när du 
kommer i kontakt med en aktiv som lider/misstänks lida av ätstörningar? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

33. Vad tror/anser du orsakar utvecklandet av ätstörningar hos somliga idrottare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
MISSIVBREV 
 
 
 
 
 
 
Enkätundersökning - Ätstörningar ur ett 
tränarperspektiv 
 
Jag heter Frida Lundén och studerar på Idrottshögskolan i Stockholm. Det är mitt andra år på 
Specialidrottstränarlinjen. Jag skall nu under våren genomföra en C-uppsats. Arbetsnamnet 
för denna är ”Ätstörningar ur ett tränarperspektiv”. Det är alltså en redogörelse för vad 
ätstörningar är, en kartläggning av hur problemet hanteras samt vilken roll och betydelse 
tränarna har. Undersökningsdelen i uppsatsen kommer alltså att bestå av tränares kunskap och 
inställning till ätstörningsproblematiken inom idrotten.  
 
Syfte 
Enkäten ska ge en bild av verkligheten och en insikt på hur tränare upplever 
ätstörningsproblemet. Denna bild och dessa insikter tillsammans med den kunskap som finns 
inom området samt mina egna erfarenheter ska resultera i en ny utökad kunskap och ge en 
ökad förståelse för ätstörningsproblematiken inom idrotten. Förhoppningsvis kan detta 
material hjälpa tränare att utveckla sitt tränarskap inom området samt ge en ökad kunskap till 
övriga som är i kontakt med idrottare.  
Genom detta är min förhoppning att ätstörningsproblematikens omfattning kan minska genom 
ett gott förebyggande arbete, goda observationer från tränare som ökar möjligheten att i ett 
tidigt skede av sjukdomsförloppet identifiera problemet. Detta i sin tur bidrar till att de 
individer som drabbas kan få bästa möjliga hjälp och därigenom minskas sjukdomens 
konsekvenser och lidandet för de inblandade. 
 
Anonymitet 
Enkäten är anonym. Den första delen består dock av en del personliga frågor men det är 
endast jag som kommer att ta del av dessa uppgifter. Resultatet och mina slutsatser i min 
uppsats kommer att redovisas i olika grupperingar. Om ni anser att de personliga frågorna kan 
identifiera er och ni önskar att vara anonym även inför mig är mitt önskemål att ni i första 
hand låter bli att svara på de två första frågorna. De övriga frågorna i den första personliga 
delen har stor betydelse att jag får svar på för att kunna analysera resultatet. Jag vore dock 
tacksam om ni är villig att besvarar samtliga frågor eftersom detta gör det enklare för mig att 
dra korrekta slutsatser.  
 
Anvisningar 
Där det finns alternativ, ringa in eller stryk under ditt val. Om raderna inte räcker till, nyttja 
baksidan och skriv frågans nummer och ditt svar. 
 
Frågor 
Frågor eller andra funderingar besvaras gärna av mig. Jag kan nås genom mejl eller telefon, se 
kontaktinformation nedan. 
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Svar önskas åter senast fredag den 22 april på nedanstående adress. 
 

Telefon hem: 08-544 822 83 
Telefon mobil: 070-25 95 584 
e-mail: ihs1378@stud.ihs.se 

Frida Lundén 
Studentcampus 813 Bosön 
181 47 Lidingö 
 
 

 

 

Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning  
Frida Lundén 
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Bilaga 4 

ORDLISTA 
BMI Body Mass Index är ett kroppsviktsindex. Det räknas ut genom att 

dela vikten i kilo med längden i meter gånger längden i meter. 

-18, 5  Undervikt 

18,5-20 Mager 

20-25 Normalvikt 

25-30 Övervikt 

30-35 Fetma 

35- Svår fetma 

Elektrolyt- 

-balans  Är en del av ett system som justerar kroppens vätskebalans 

-rubbningar  Rubbningar av elektronfördelningen i kroppsvätskan 
 

Energi- 

-balans   Energiintag och energi åtgång är lika 

-behov  Den mängd energi som går åt för en person, mäts i kcal eller kJ. 

-underskott  Då energiintaget inte motsvarar energiåtgången 

Glykogen  Kolhydratens lagringsform i kroppen 

Hjärtminutvolym Den mängd blod som hjärtat pumpar ut varje minut. 

Kcal Ett mått på energin som människan intar och förbrukar. 1 kcal = 4, 

2kJ. Rekommenderat dagligt intag för en normal aktiv kvinna är 

2200-2500 kcal per dag och för en man 2500-3000  

kcal. Detta är alltså vad dessa individer förbrukar på en dag. Vid  

träning höjs detta behov.  

Laktat 

-produktion Det ämne som bildas i musklerna när de inte får tillräckligt med 

syre för att utföra ett arbete. Ger muskeltrötthet. 

Perifer cyanos Huden antar en blå ton 

 

Relativa VO2max Kroppens förmåga att ta upp syre kan mätas som ett absolut värde, 

VO2max eller med hänsyn till kroppsvikt, relativa VO2max. 
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Bilaga 5 

Käll- och litteratursökning 
 

Vad? 

Ämnesord    Synonymer  

Disordered eating   Eating disorder 

Ätstörningar 

Idrottsätstörningar 

Anorexia athletica 

Trainers 

Sport    Idrott 

Tränare 

Management 

 

Varför? 

Jag ville få information om ätstörningar kopplat till idrotten. Ett önskemål var ä ven att hitta 

information om ätstörningar kopplat till tränare och ledarskapet. Jag utökade även mina 

sökningar till att bara gälla ätstörningsproblematiken för att få en bred baskunskaps fakta 

inom området.  

 

Hur? 

Databas   Söksträng    Träffar 

Sociological abstracts  Disordered eating  287 

Sociological abstracts  Disordered eating AND sport 9 

Sociological abstracts  Eating disorder*  1655 

Sociological abstract  Disordered eating AND trainers 1 

Sociological abstract  disordered eating AND management 9 

PubMed   Eating disorder*  8857 

PubMed   Disordered eating AND sport 83 

PubMed   Disordered eating  853 

PubMed   Disordered eating AND management 31 

PubMed   Anorexia athletica*  151 

Svemed+    Ätstörningar   62 
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Science direct   Disordered eating 

 285 

Science direct   Disordered eating AND sport

 9 

  

Kommentar 

Sökningarna gav många träffar då sökordet endast var ätstörningar men blev I vissa fall 

mycket begränsade med tillägget idrott. 
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