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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Innebandy är Sveriges tredje största sport och inom elitinnebandyn har ätstörningar 

uppmärksammats i ökad utsträckning. Enligt forskning kan detta delvis bero på attityder och 

krav från tränare. Samtidigt tyder studier på att elittränare saknar kunskap att identifiera och 

hantera en ätstörning. 

Syfte 
Att utforska elitinnebandytränarnas erfarenheter av ätstörningar och vilket stöd de upplever att 

de behöver för att stötta de aktiva. 
Metod 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem elitinnebandytränare. Rekryteringen 

genomfördes av forskningssamordnaren på innebandyns kompetenscentrum och 

utvecklingsenheten på svenska innebandyförbundet. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 
Informanterna var eniga om att ätstörningar upplevdes som ett problem i antingen deras eget, 

tidigare eller andras lag och att sjukdomen var svår att identifiera. Elitinnebandytränarna 

upplevde att det var allas ansvar att rapportera om ätstörningsbeteende misstänktes. Det rådde 

delade meningar hos tränarna om kroppsviktens betydelse för den individuella spelaren. Ingen 

av tränarna hade någon specifik utbildning gällande hantering av ätstörningar. Alla agerade 

utifrån vad de trodde var det korrekta tillvägagångssättet, vilket skapade en stor osäkerhet hos 

tränarna. Det svåraste med att konfrontera en spelare var spelarnas negativa reaktioner. 

Skuldkänslor var något som flera av tränare upplevde efter en sen upptäckt. Informanterna 

uttryckte en önskan om ett övergripande stödmaterial för att hantera ätstörningar, samt en 

tydlighet från förbundet kring deras ståndpunkt i ätstörningsfrågan.  

Slutsats 
Elitinnebandytränarna uttryckte på något sätt en osäkerhet gällande identifikation och 

konfrontation av ätstörningsbeteenden. Tränarna efterfrågade ett övergripande material med 

tydliga råd från förbundet. Denna studie kan utgöra bakgrund till framtida fördjupande 

forskning om ätstörningar inom elitinnebandy. Resultaten kan användas för att utveckla 

målinriktade insatser för att utforma en ätstörningspolicy. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Background 

Floorball is Sweden's third largest sport and in elite floorball eating disorders have 

increasingly been noted. This may partly depend on the attitudes and demands of coaches. 

Studies indicate that elite coaches lack the knowledge to manage an eating disorder. 

Objective 
To explore elite floorball coaches experience of eating disorders and what support they feel 

they need to help the players. 

Method 
Semi-structured interviews were conducted with five elite floorball coaches. The recruitment 

was conducted by the research coordinator at Swedish Floorball Research and Development 

Center and the development unit at the Swedish Floorball Federation. The interviews were 

transcribed and analyzed using qualitative content analysis. 

Results 
The informants agreed that eating disorders was perceived as a problem in either their own, 

former or others teams and that the disease was difficult to identify. There were divided 

opinions among the coaches about the importance of body weight for the individual player. 

The coaches felt that it was everyone's responsibility to report a suspected eating disorder. 

None of the coaches had specific education in the management of eating disorders. All acted 

on what they believed was the correct approach, creating a great uncertainty. The most 

difficult part when confronting a player was the players' negative reactions. The coaches 

experienced guilt after a late discovery. The coaches expressed a desire for a comprehensive 

material to deal with eating disorders, a clarity from the federation about their position in the 

issue of eating disorders. 

Conclusion 
Elite floorball coaches express somehow an uncertainty regarding the identification and 

confrontation of distorted eating behavior. The trainers requested a comprehensive material 

with clear advice from the federation was requested. This study may form the background for 

future deep going studies on eating disorders in elite floorball. The data can be used to develop 

goal oriented actions to design an eating disorder policy. 
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1 Bakgrund 

Att utöva en sport på elitnivå innebär stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt (1). Elitidrottare är en 

grupp särskilt utsatta för att utveckla en ätstörning vilket kan bero på höga höga krav från familj, tränare 

och lagkamraterna (1-12). Den yttre pressen kan göra att många idrottare upplever sig pressade att till 

varje pris förbättra sin prestation och kroppsvikt (4). En ätstörning är komplex, flerdimensionell och 

svårdiagnostiserad och kan påverka hälsan och prestandan hos idrottare av båda könen i de flesta sporter 

(5).  

 

För att kunna klassificera olika sjukdomstillstånd gällande ätstörningar används främst två internationella 

diagnosmanualer, International Classification of Disease (ICD-10) utgivet av Världshälsoorganisationen 

(WHO) samt Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, upplaga 5 (DSM-5), utgivet av den 

amerikanska psykiatriska föreningen (APA) (13, 14). Definitionen ätstörning är ett samlingsnamn som 

omfattar anorexia nervosa, bulimia nervosa och ospecifik ätstörning (15). I DSM-5 som släpptes år 2013 

specificeras ytterligare en ätstörningsdiagnos, hetsätningsstörning (16). Det som kännetecknar 

diagnoserna skiljer sig, där anorexia ofta visar sig i form av undervikt, extrem rädsla för viktuppgång, 

selektivt matbeteende och störd kroppsupplevelse avseende vikt eller skepnad medan bulimia yttrar sig 

främst i form av hetsätningsperioder med kompensatoriskt beteende t.ex. kräkning, laxering eller 

överdriven fysisk träning (15, 17). Den kliniska kriterierna för hetsätningsstörning kännetecknas av 

återkommande hetsätningsperioder i frånvaro av olämpligt kompensatoriskt viktkontrollsbeteende som 

ses i anorexia och bulimia (18). Relativ energi- och näringsbrist är något som uppmärksammas i ökad 

utsträckning (9). Relativ energi- och näringsbrist innebär att en idrottare inte intar tillräckligt med energi 

och näring under en längre tid, ofta i samband med hårda träningsperioder. Tillståndet kan vara både med 

eller utan en ätstörning. Möjliga orsaker till varför detta uppstår kan vara ett oavsiktligt kaloriunderskott 

på grund av svårigheter att äta tillräckligt under högintensiv träning. Eftersom kroppsvikten kan vara 

avgörande i många sporter, kan ett lågt energi- och näringsintag även bero på avsiktliga matbegränsningar 

för att nå en låg kroppsvikt. 

 

De signaler och attityder som förmedlas via tränare, sjukgymnaster, läkare och massmedia till den aktive 

har kunnat påvisats vara en bidragande faktor till viktpress och skev kroppsuppfattning (5, 6, 19). 

Samtidigt visar forskning att tränare har en essentiell roll när det gäller tidig identifiering och 

förebyggande av ätstörningar. Många idrottstränare besitter inte tillräcklig kunskap för att identifiera 

indikationer på ätproblem och tränare upplever svårigheter att närma sig idrottare med en misstänkt 

ätstörning (5-7). En tänkbar förklaring på detta skulle kunna vara en begränsad personlig kontakt mellan 

tränare och idrottsutövare (6). En annan teori är att tränare upplever det svårt att skilja på idrottare vars 

utseende överensstämmer med de stereotypiska kroppsförväntningarna för sporten och idrottare med en 

potentiell ätstörning (7). Till exempel är det stereotypiska utseendet för långdistanslöpare en slank siluett 

med låg kroppsvikt. Detta kan göra att tränare som använder vikt och prestation som bedömningsmaterial 

för att upptäcka en ätstörning lätt missar den. I en intervjustudie med svenska elittränare kunde forskarna 

påvisa att även om de flesta av tränarna kände till idrottare med ätstörning uppfattade tränarna det inte 

som ett problem inom sin egen sport (6). Majoriteten av tränarna uttryckte svårigheter att identifiera 

symtom, speciellt kännetecken för bulimia nervosa. Tränarna beskrev också att de upplevde ett flertal 

hinder när det gällde att konfrontera idrottarna. Dessa var förnekande av ätstörning, brist på kvinnliga 

kollegor i laget och brist på lättillgänglig policy för både nationella idrottsförbund och på klubbnivå. 

 

De råder inga tvivel om att mer information efterfrågas gällande ätstörningar inom idrotten (6-8, 20, 21). I 

en omfattande studie med tränare som representerade 23 olika sporter uttryckte mer än 80% att de 

önskade kompletterande information, utbildning och stöd. Dessutom indikerade 60% av tränarna att de 

saknade ett befintligt hänvisningsmaterial (8). I Sverige har riksidrottsförbundet (RF) utformat en 

kostpolicy som grundar sig på  Livsmedelsverkets Svenska Näringsrekommendationer (SNR-05) som i 
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sin tur är baserade på de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR), sanktionerad av Nordiska 

Ministerrådet (19). Delsyften i RF’s kostpolicy berör ämnet ätstörning och konstaterar att kunskapen hos 

tränare/ledare måste ökas samt att utbildning måste tillhandahållas.  

 

Innebandy är den tredje största lagsporten i Sverige och hade 126 443 licenserade spelare 2016 utspridda i 

940 klubbar (22). Innebandy är dessutom en av de största sporterna sett till utövare per vecka och många 

börjar spela redan i unga åldrar inom fritids- och skolverksamhet. År 2011 tog Svenska 

innebandyförbundet fram en utvecklingsmodell som ett stöd till alla tränare och föreningar inom svensk 

innebandy (23). Syftet med modellen är att sätta individen i centrum. Tränarnas viktigaste uppdrag är att 

hjälpa spelare till en hälsosam livsstil och ett livslångt idrottande. Svenska innebandyförbundet och 

innebandyns kompetenscentrum (IKC), Idrottshögskolan vid Umeå universitet har ett samarbete där de 

arbetar med att ständigt utveckla innebandyn. Både ätstörningar och relativ energi- och näringsbrist har 

uppmärksammats hos många spelare. Därför skapade förbundet och IKC ett uppdrag och denna uppsats 

utförs som en del av detta.   

 

2 Syfte 
 

Syftet med studien var att utforska elitinnebandytränarnas erfarenheter av ätstörningar och vilket stöd de 

upplever att de behöver för att stötta de aktiva.  

 

3 Metod 

3.1 Metodval 
 

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer valdes som forskningsmetodik för att kunna få en bredare 

förståelse för informanternas tankar och känslor inom ämnet (24). Metoden gav respondenterna möjlighet 

att utgå från forskarens öppna frågor och därefter dela sin subjektiva uppfattning. På basis av den 

insamlade datan kunde de ordval och beskrivningar som givits tolkas för att därmed urskilja ett mönster. 

Med intervjuer som tillvägagångssätt fanns möjlighet till ett samspel med respondenterna.  

3.2 Urval och rekrytering 
 

Studien genomfördes i samarbete med Innebandyns kompetenscentrum, Idrottshögskolan vid Umeå 

universitet och Svenska innebandyförbundet. Innan rekryteringen inleddes utformades ett följebrev av 

forskaren (Bilaga 1). Rekryteringen genomfördes av forskningssamordnaren på IKC och 

utvecklingsenheten på svenska innebandyförbundet. De gjorde ett bekvämlighetsurval och därefter 

vidarebefordrade deras samtyckta medverkan till forskaren. Inklusionskriterien var att samtliga 

informanter skulle vara elitinnebandytränare och representera damlag inom 

Riksinnebandygymnasiet, nationell innebandygymnasier, Svenska superligan eller Allsvenskan. Antal 

elitinnebandytränare som tillfrågades var sju stycken och fem stycken rekryterades. De två som inte 

rekryterades hade inledningsvis uppgivit att de ville delta, men återkom inte med nödvändiga 

kontaktuppgifter för fortsatt medverkan. 

3.3 Författarens förförståelse 
 

Förförståelsen innefattar en pågående utbildning till dietist där ämnet ätstörningar medverkat i ett flertal 

delkurser. Författarens kunskapsnivå kan ha påverkat utformandet av frågeguiden.  

 

Författarens tidigare medverkan i olika idrottslag, bland annat ett på elitnivå kan ha påverkat resultatet. 

Till exempel kan ha varit att det redan fanns en uppfattning hur tränare behandlar problem inom laget ha 
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funnits sedan tidigare. Detta har tagits under beakt genom hela forskningsprocessen och den eventuella 

inverkan av förståelsen har reflekterats kontinuerligt.   

3.4 Datainsamling 
 

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av en tillhörande semistrukturerad frågeguide som utformats 

med inspiration från Bill Gillhams bok Forskningsintervjun: tekniker och genomförande och 

frågeområden som genererats under insamlingen av litteratur (25). Inledningsvis skapades en mindmap 

med sju olika problemområden; stöd, förekomst, hinder/svårigheter, attityder om kroppsvikten inom 

elitinnebandy, samtal om kost, attityder till vikten av kunskap som tränare och färdigheter vid 

konfrontation. Detta resulterade i en uppdelning av fyra huvudfrågor med tillhörande underfrågor (Bilaga 

2). I tillägg formulerades inledande information och bakgrundsfrågor om respondenten. Underfrågorna 

användes beroende på hur flödet i dialogen artade sig, som ett stöd för att få mer djupgående svar. 

Eftersom studien var ett sammarbetsprojekt så granskades frågeguiden av alla berörda parter innan den 

godkändes. Intervjuerna ägde rum på önskad plats av deltagarna. De två intervjuer som var ansikte mot 

ansikte utfördes i ett bibliotek och på ett hotell. Resterande tre utfördes via telefon och varje 

intervju pågick i uppskattningsvis tolv-15 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon 

utrustad med Call Recorder, för att underlätta analysprocessen. Kompletterande anteckningar utfördes 

under de två intervjuer där ett fysiskt möte var möjligt, med fokus på den icke verbala kommunikationen, 

t.ex kroppsspråk och tonlägen. Efter de två första intervjuerna reviderades frågeguiden, framförallt 

plockades underfrågor bort, eftersom de besvarades redan vid huvudfrågorna. 

3.5 Databearbetning och analys 
 

En kvalitativ innehållsanalys av materialet genomfördes (26). Efter varje intervju transkriberades det 

inspelade materialet ordagrant förutom vissa läten av eftertänksamhet t.ex. ”hum” och ”eh”. 

Anteckningarna  på den icke verbala kommunikationen renskrevs och förkortades till citat direkt efter 

intervjuerna. Citaten skrevs ner på post-it-lappar med olika kulörer för att inte glömma vilken kontext de 

tillhörde (24). Dessa användes som ett komplement under kodningen av det transkriberade materialet. 

Analysenheten lästes igenom ett flertal gånger och därefter kunde meningsbärande enheter identifieras. 

Meningsenheterna kondenserades till kortare meningar för att sedan avskiljas till koder. De koder som 

hade liknade innehåll fick utgöra kategorier och därefter resultatrubrikerna (Bilaga 3). Citat användes i 

resultaten med med fiktiva namn, till exempel Elittänare 1 och Elittränare 2. I resultatet användes ett 

könsneutralt pronomen.    

3.6 Etiska aspekter 
 

Arbetet följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (27). Samtycket inhämtades via forskningssamordnaren 

på IKC före intervjuerna och repeterades vid intervjuerna. Studien fokuserade enbart på vuxna individer 

över 18 år. Innan intervjuerna upplystes deltagarna om forskningsuppgiftens syfte samt deras roll i 

studien. De informerades om att medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta studien när som helst. 

Godkännande för att få använda inspelningsutrustning efterfrågades, dock enbart för personligt bruk 

samt för att underlätta analysprocessen. Materialet hanterades konfidentiellt. För att skydda 

personuppgifter nämndes inte deltagarnas namn, lagets namn eller stad där deltagarna utförde sin 

tränarposition i resultaten. Bakgrundsfrågorna i frågeguiden, till exempel år i branschen och utbildning 

användes enbart för att definiera deltagarna på gruppnivå. Studien kan ha varit av etisk känslig karaktär 

då informanterna efterfrågades att beskriva ett, för många, känsloladdat ämne. Samtidigt så borde inte de 

intervjufrågor som ställdes ha motverkat individskyddskravet; d.v.s. att individen utsättes för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (27).   
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4 Resultat 

De fem intervjupersonerna var både kvinnliga och manliga elitinnebandytränare för damlag. Tränarnas 

yrkeserfarenhet av ledarskap på elitnivå varierade mellan fyra -15 år. Informanterna kom från olika orter i 

Sverige och samtliga hade genomgått en eller flera utbildningar inom innebandy. Samtliga tränare ingick i 

ett managementteam med minst fem andra personer. 

4.1 Vanligt med relativ energi- och näringsbrist inom innebandyn 
 

Alla informanter var eniga om att ätstörningar upplevdes som ett problem i antingen deras eget, tidigare 

eller andras lag. Fyra av elittränarna hade själva varit med om att bemöta en eller flera spelare med 

ätstörningar. Ett mönster som kunde urskiljas var att nästan alla tränare benämnde den ätstörda med ett 

kvinnligt pronomen utan att kön hade diskuterats. Några av elittränarna uttryckte att ätstörningar var ett 

vanligare problem hos tjejer. En tränare upplevde att frågan om viktstabilitet diskuterades även i 

herrlagen men då med en skild symtombild från damernas. Informationen som diskuterades av tränarna i 

herrlagen inriktade sig mer på en fungerande kropp och kaloribalans, utan närvaro av en ätstörning. 

 

Jag ser en väldig fara med att man har en för låg vikt. Ja, och skador och andra rubbningar och 

sådär. Och att det framförallt är tjejer också kanske. – Elittränare 4 

 

Något som majoriteten av informanterna påpekad åtskilliga gånger var hur svår sjukdomen var att 

identifiera. En tränare titulerade tillståndet som en dold sjukdom eftersom den inte alltid yttrar sig fysiskt 

förrän det är för sent. Flera av respondenterna beskrev sjukdomen som smittsam. 

 

Jag tror nästan att det är en smittsam sjukdom. Att när kulturen är på ett sätt eller det är mycket 

osäkerhet då tror jag att det är större chans att folk får ätstörningar. – Elittränare 3 

 

Majoriteten av elittränarna ansåg att den negativa energibalans som fanns bland deras spelare oftast inte 

berodde på att spelarna hade problem en ätstörning. Problematiken låg i att spelarna hade en hög 

aktivitetsnivå och omedvetet åt för lite för att kompensera energiförlusten. Ett par elittränarna upplevde 

däremot att det var en medveten handling att spelaren åt för lite. En tränare menade att spelarna som 

började laborera med kosten oftast var medvetna om att det inte var hälsosamt. Spelarna fortsatte med 

matrestriktionerna trots medvetenhet eftersom de upplevde att det skulle gynna deras prestation.  

 

Just på det här sättet att få reda på hur mycket man ska äta. För ofta så äter dom för lite fast dom 

inte har några problem. Men dom äter för lite för att dom tränar så mycket och dom vet inte hur 

dom ska få i sig tillräckligt med näring. – Elittränare 1 

4.2 Mångfasetterade orsaker till viktpress 
 

Tränarna hade olika upplevelser kring kroppsviktens betydelse för sporten. Däremot visade det sig vara 

ett faktum att vikten hade en betydelse i något avseende. Någon ansåg att en lättare kropp utgjorde en 

fördel i en sådan explosiv sport som innebandy, men även åsikten att de utövade en sport där spelarna 

behövde ha allt, både styrka och explosivitet förekom. Kvarvarande informanter uttryckte att 

kroppsvikten hade betydelse för den relativa styrkan.  

 

Den blir ju väldigt viktigt då man ser till fysträningarna. Dels om man tar det mot den relativa 

styrkan att vara väldigt stark i förhållande till sin kroppsvikt. Men även att kunna ha en viss 

muskelmassa för att kunna bära upp kroppen i sig. – Elittränare 4 
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Det rådde inga tvivel bland tränarna att spelarna själva tillskrev sig den egna kroppsviktens betydelse. Det 

som skilde tränarnas åsikter åt var vad de upplevde att spelaren ville uppnå med en viktnedgång. Vissa 

menade att kulturella kroppsfixeringar och skönhetsideal var en utlösande faktor. Dagens samhälle 

publicerar ständigt nya löpsedlar som beskriver hur snygg och smal en person bör vara. Något som en 

tränare påpekade inte gick att påverka men som kunde vara en bidragande faktor. Ett par tränare ansåg att 

det var mätvärden och prestation som var det viktigaste för spelarna. Mycket av den press från omvärlden 

och prestationskrav från förbundet ansågs vara orsaker som gjorde att spelarna valde enkla genvägar. I ett 

elitlag så har spelarna ständigt ögonen på sig. De representerar inte bara sig själv och sina lagkamrater 

utan ibland hela landet. En tränare uttryckte hur svårt det var att kontrollera spelares fysiska aktivitet 

utöver det mat- och träningsschema som laget använde. Någon tyckte att förbundet satte väldigt höga 

krav på landslagsspelare utan att ge dem rätta verktygen för att klara målen. För att uppnå den nivå som 

efterfrågades så hittade spelarna egna lösningar. Ett exempel var att klara ett test genom att ha ett lägre 

bmi.  

Man kan inte sätta upp ett mål utan att tala om hur du kommer dit. Nu blir det ju så att man gör 

testerna på en kanske på en motionscykel, syreupptagningsförmågan och spelarna lär sig att; 

låter jag bli att äta i två veckor innan så har jag större chans att klara testet. – Elittränare 5 

4.3 Allas ansvar, men vem bär huvudansvaret? 
 

Samtliga elittränare upplevde att det var allas ansvar att rapportera om ätstörningsbeteende misstänktes. 

Detta innefattade tränare, lagmedlemmar och ytterligare personer i den ätstördas närhet.  

 

Alla runt omkring är väl mitt svar egentligen, att man hjälper varandra. – Elittränare 5 

 

Det fanns dock informanter som ansåg att huvudansvaret låg hos tränaren. En tränare tyckte att det fanns 

ett gott samarbete mellan klubblag och landslaget när det handlade om hjälpa den drabbade spelaren, 

medan en annan ansåg att det fanns brister i kommunikationen mellan klubblaget och landslaget. 

Ingen av tränarna hade någon specifik utbildning när det gällde att hantera ätstörningar. Alla agerade 

utifrån vad de trodde var det korrekta tillvägagångssättet. Osäkerheten i att bemöta en eventuell ätstörd 

person på rätt sätt gjorde att de flesta tränare tog hjälp av externa personer. Någon uttryckte att hen inte 

hade kompetensen att starta ett givande samtal med en spelare. Hen tog hellre hjälp av en mer kompetent 

person än hen själv. Det förekom också synpunkter som beskrev en lättnad över att få lämna det ansvaret 

hos någon annan. 

 

Vi har ingen perfekt metod för det där. Lite tidigare har man använt kroppsscanning och så har 

dom utifrån det sagt att; den här personen behöver gå upp i vikt för att kunna utvecklas eller börja 

bli starkare och då bör dem äta såhär mycket. Och sen om dom inte gör det då har det blivit en 

uppföljning på det. Så att… ingen bra koll, vi undrar lite själva också. – Elittränare 3 

 

Få av informanterna hade en kostrådgivare eller dietist som var direkt knuten till laget. Men alla uttryckte 

att, framförallt en kostrådgivare, fanns att tillgå vid behov. Hur ofta kostrådgivaren användes eller hur 

mycket ansvar hen hade varierade. Vid samtal med spelarna om mat och näring tog flera hjälp från en 

kostrådgivare. En tränare sa att det kändes befriande med möjligheten att kunna anlita någon som gav 

spelarna individuell, korrekt information.  

 

Jag har väl lagt väldigt stort fokus vid frågan samtidigt som vet att jag själv inte har vare sig tid 

eller kunskap att äga den så vi har tagit in en kostrådgivare till laget. – Elittränare 2 
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4.4 Avsaknaden av en effektiv konfrontationsteknik skapar problematik 
 

Det visade sig att tränarna hade olika metoder för att bemöta spelare med eventuell ätstörning. Några 

använde en konfrontationsteknik som var mer offensiv, att misstanken om en ätstörning nämndes tidigt i 

samtalet. Andra tränare valde en mer passiv framtoning genom att väva in misstanken med bredare frågor 

kring mat och via spelaren svar försöka fånga upp tecken på en ätstörning. Många uttryckte en osäkerhet 

kring vilken metod som var den mest effektiva. Det förekom också synpunkter som rörde att 

konfrontation var en väldigt svår ingångsväg till diskussion.    

 

Första jag brukar göra är att liksom prata lite bakgrund och se om det är någon… prata brett 

med dom om kosten och hur liksom amen vad dom äter, om dom har hakat på någon ny trendgrej. 

Liksom göra det lite avslappnat att prata om… För att se om det är någon skillnad och hur trygga 

dom är att prata om det. Om dom visat på några ångestkänslor kopplat till ämnet. De är väl mer 

så man har fått göra hittills. Försöka hitta några varningssignaler när man pratar med dom. – 

Elittränare 4 

 

Elittränarna betonade att det svåraste med att konfrontera en spelare var spelarnas negativa reaktioner. 

Framför allt uttryckte spelarna förnekelse, de ville inte kännas vid problemet och hamnade i 

försvarsställning. Bemötandet av föräldrar visade sig också vara en besvärlig del av konfrontationen. En 

tränare beskrev att föräldrarnas reaktioner kunde vara väldigt skilda. 

 

Jag har ju också vart med om att få informera föräldrarna om det. Och det kan ju tas på olika sätt 

dels så kan de bli aggressiva och ledsna och säga att dom inte har något problem i familjen eller 

tvärt om då. – Elittränare 1 

 

Eftersom de flesta av elittränarna hade upplevt mer än ett fall av ätstörningsproblematik så kunde de 

reflektera över sitt eget agerande. Majoriteten ansåg att första företeelsen var en ögonöppnare. Det kunde 

bland annat vara varningstecken som missades, att en spelare inte höll sin vikt eller att samtal förbisågs 

där spelaren insinuerade att något var fel. Efter första fallet var tränarna mer beredda och agerade 

snabbare. De blev mer vaksamma, satte in förebyggande åtgärder och hade mer kontinuerlig kontakt med 

kostrådgivare och förbundet.   

 

Hon kom ju fram till mig i augusti och talade om att ”jag har inte haft mens på två månader. Jag 

har ont i magen. Jag har gått ner tre kilo”. Och jag tänkte inte på det då förrns i december. Då 

hon nästan hade tynat bort. Så alla dom där signalerna har man ju liksom lärt sig.  – Elittränare 5  

  

Skuldkänslor var något som flera av tränare upplevde vara den övergripande känslan vid en sen upptäckt. 

En skuld som verkade stanna kvar hos tränarna långt efter händelsen och prägla deras syn på ätstörningar. 

För en ätstörning påverkar inte bara personen som är sjuk utan också alla berörda runt omkring.  

 

Det var faktiskt så att det var så tidigt att jag upptäckte det inte. Så jag mår jättedåligt över det än 

idag men sen hade vi en till efter det och då agerade jag. För då såg jag dom signalerna. Den 

första som drabbades, om man säger så, den upptäckte jag faktiskt inte. – Elittränare 1 

4.5 Stöd angeläget från både förbund och klubb 
 

Alla informanter uttryckte en önskan om ett övergripande material för att hantera ätstörningar. Vad det 

efterfrågade materialet skulle innehålla formulerade lite olika av tränarna men det rådde ändå konsensus 

kring det mesta. Främst önskade tränarna att det fanns en tydlighet från förbundet kring deras ståndpunkt i 

ätstörningsfrågan. Synpunkter om att detta var ett område där de önskades mer konkreta 
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rekommendationer förekom. En tränare ansåg att ätstörningar bör vara en del utav tränarutbildningen, att 

tränare får utbildning i hur de kan gå tillväga för att minska risken för att bidra till en ätstörning och hur 

de kan agera när problem uppstår.  

 

Ofta handlar utbildningar och ledarskap… handlar om hjälp till självhjälp eller egenutveckling 

och reflektion. Men det här kanske är ett område där jag tänker att man skulle kunna vara mer 

handfast. – Elittränare 3  

 

Det var inte enbart stöd till tränare som efterfrågades. Några tränare sa att de skulle vilja se information 

för spelare och föräldrar. Föräldrar upplevdes ha svårt att se symtom och varningssignaler hos sina egna 

barn. Därför efterfrågades ett material som kunde delas ut till föräldrar och anhöriga, som en viktig del i 

att hjälpa den ätstörda. En tränare ansåg att det fanns ett stort behov av ett material till spelarna som var 

mer praktiskt och mindre teoretiskt utformat. Hen menade att få elitinnebandyspelare har möjlighet att 

syssla med sporten på heltid utan att de flesta jobbar eller pluggar samtidigt. Få timmar läggs på 

matlagning och många spelare ”fuskar” och äter näringsfattig mat. Spelarna behöver riktlinjer med 

konkreta råd som tränarna kan hänvisa till. Någon uttryckte att det var oerhört viktigt att prata om 

långsiktig utveckling och att ha riktlinjer inom klubben.  

 

Fast även om det är elitidrott och dom kommer pressas till det yttersta så borde målet ju vara att 

inget ska gå sönder…För att de ska vara så hälsosamt som möjligt. Nu kanske inte elitidrott är 

hälsosamt alltid men så gott det går. Man ska kunna ha en långsiktig utveckling så dom kan hålla 

på länge. Så det är jätteviktigt att prata om det och ha liksom riktlinjer inom klubben också. – 

Elittränare 4 

 

Ytterligare en punkt som samtliga tränare nämnde var svårigheterna i att samtala kring kroppsvikt på ett 

korrekt sätt. Majoriteten av informanterna uttryckte hur väsentligt det var att diskussionen om vilka 

termer som ansågs vara lämpliga lyftes. Folk vill väl men tänker sig inte alltid för. Dock bedömdes detta 

vara ett ämne där eftertanke var extra viktigt. Ett exempel som lyftes var hur någon ur tränarteamet talade 

om relativ styrka i maxstyrka. Ett mer fördelaktigt sätt att berätta för spelarna hur de kan öka sin 

prestation beskrevs. Spelarna erhåller samma effekt om de höjer det absoluta värdet istället för att sänka 

kroppsvikten. Synpunkter på att använda de termerna i ställer för vikttermer uttrycktes. En tränare tyckte 

det var problematiskt att tala med spelare om övervikt. Framförallt fanns en rädsla att eventuellt starta ett 

ätstörningsbeteende. 

 

Jag tycker att klubbarna har ett ansvar. Hur man gör och hur man vårdar sitt språk och att man 

har ögonen öppna, att man verkligen snackar om sakerna innan och vikten av att träna och äta på 

rätt sett. Och den hjälpen tror jag klubbarna behöver från förbundet. –Elittränare 5 
 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
 

Valet att använda en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av intervjuer ansågs efteråt ha varit ett adekvat 

beslut. Lika öppna och utlåtande svar från respondenterna upplevdes inte ha varit möjliga att uppnå med 

en kvantitativ forskningsmetod. För att kunna svara på syftet, att utforska elitinnebandytränarnas 

erfarenheter av ätstörningar, hade det till exempel varit svårt att utforma en kvantitativ enkät. Erfarenheter 

är subjektiva upplevelser och går sällan att generalisera eller urskilja genom objektiva mätningar (25). 

Samtidigt som den kvalitativa intervjumetoden ger informanterna mer berättandefrihet så kan metoden 

sätta gränser för vad en individ väljer att offentliggöra och hur uppriktig informationen egentligen är, 

framförallt vid ett känslig ämne (28). Problem som kan uppstå är att respondenten inte känner ett 
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förtroende till forskaren, till exempel att hen upplever en rädsla att bli dömd på grund av sina ageranden. 

Eftersom uppdragsgivaren genomförde rekryteringsprocessen medförde det att en befintlig relation redan 

fanns till deltagarna. Detta är något som kan ha påverkat respondenternas öppenhet under intervjuerna 

och kan anses vara en svaghet i studien. Det kan ha framkommit viss kritik som inte kunde lyftas i 

uppsatsen på grund av den etiska aspekten. Det fanns inte tid att göra en pilotstudie för att testa 

frågeguidens trovärdighet innan intervjuerna. Dock granskades guiden av studiens uppdragsgivare och 

genomgick en revidering efter det två första intervjuerna, vilket ökade trovärdigheten. Citat användes i 

resultaten för att förstärka pålitligheten. Alla transkriberingar samt utformningen av koder och kategorier 

genomfördes av en ensam forskare. Detta kan ha varit negativt för pålitligheten, eftersom det inte fanns 

någon forskningspartner att utbyta perspektiv med.    

 

Elitinnebandytränare i Sverige är en liten, utspridd grupp och för att få ett representativt urval krävdes det 

att tränarna kom från olika städer och miljöer. Detta medförde att alla intervjuer inte kunde utföras på 

samma sätt. De intervjuer som genomfördes via telefon kan ha skiljt sig från de som utfördes ansikte mot 

ansikte. Användningen av telefonintervjuer gjorde att platserna där informanterna befann sig på vid 

samtalet varierade. Det gick inte säkerställa att tränarna var ensamma på platsen, och att de kände sig 

bekväma att berätta öppet om sina erfarenheter där. Telefonintervjuerna försvårade även för forskaren att 

identifiera icke verbal kommunikation. Rekryteringsantalet var lågt men samtidigt representerade dessa 

fem tränare platser i norra, mellersta, och södra Sverige. Därför kan studieresultaten ha gett en relativt bra 

bild över hur det ser ut i övriga delar av landet. Respondenterna var ofta samstämmiga i sina svar, vilket 

ökar överförbarheten på resterande elitinnebandytränare, trots att få deltagare medverkade. Informationen 

som uppkom under de sista intervjuerna var väldigt lik tidigare svar, vilket gav en känsla av teoretisk 

mättnad. Om dessa resultat kan överföras till andra yrkesgrupper är svårt att bedöma, möjligtvis i andra 

idrottssammanhang.  

5.1.1 Diskussion förförståelse 
 

De flesta av bakgrundens delar skrevs innan intervjuerna började genomföras. Det innebär att den präglas 

väldigt mycket av den befintliga förförståelsen. Redan innan intervjuerna fanns det ett antagande om att 

tränare saknar kunskap om ätstörningar. Dessa tankar var baserade på de studier som fanns i bakgrunden 

och författarens tidigare erfarenheter av tränare. Detta var något som reflekterades över redan efter första 

intervjun, och fanns sedan i åtanke under resten av studiens utformning. Eftersom författaren besitter en 

ganska hög kunskapsnivå om ätstörningar, återspeglas det i både bakgrund, syfte och intervjuerna. 

Studiens syftet förutsätter att de medverkande också har kunskap inom ämnet, vilket inte alltid behöver 

vara fallet. Kunskapsklyftan är en svaghet i studien. Författaren antar till exempel att tränarna ska ha en 

uppfattning hur en konfrontation utförs. Tränarna hade vetskap om att författaren studerade till dietist. 

Detta kan ha påverkat hur uppriktiga deras svar var, eftersom de inte ville upplevas som dåliga tränare 

framför en kompetent person (29).   

5.2 Resultatdiskussion 
 

Det studien framförallt visade var att elitinnebandytränarna upplevde det problematiskt att identifiera och 

hantera ätstörningar hos sina spelare. Tränarna uttryckte en efterfrågan av ett övergripande stödmaterial 

på hur tränarna ska gå tillväga innan, under och efter en ätstörning upptäcks.  

 

Elitinnebandytränarna i studien var alla eniga om att ätstörningar förekom inom deras sport. Sambandet 

mellan elitidrottare och risken för att utveckla en ätstörning har rapporterats frekvent i litteraturen (1-12, 

30-32). I denna studie fanns det ett uttalat men också underförstått antagande hos tränarna att ätstörningar 

främst var ett kvinnligt problem. Tidigare forskning stödjer antagandet om att kvinnliga atleter är extra 

utsatta och att det finns könsskillnader (10-12). Det föreligger flera möjliga förklaringar till detta resultat. 

En tänkbar förklaring är att det är procentuellt fler tjejer som drabbas av en ätstörning, både inom 
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idrottens värld och i resterande del av populationen, och därför generellt kan ses som en kvinnlig sjukdom 

(3, 10). Ytterligare förklaring är att ätstörningsproblematiken återfinns hos båda könen, men att manliga 

och kvinnliga idrottare rapporterar olika faktorer för utvecklingen av deras ätstörning (11). Till exempel 

rapporterar män främst överträning och skador medan kvinnor främst rapporterar bantning. Detta kan 

resultera i olika behandlingar trots samma grundproblem. En tanke som kan begrundas här är huruvida 

beteendet är biologiskt betingat eller om det är påföljden av social inlärning.  

 

Det framkom skillnader i studien gällande tränarnas syn på om den negativa energibalansen hos spelarna 

var medveten eller omedveten. Skillnaden i synsätt visar på svårigheterna i att skilja på relativ energi- och 

näringsbrist och en ätstörning. Resultaten från denna studie tycks överensstämma med de dilemman som 

Melin et al. funnit, i samband med bedömningen av energi- och näringsbrist, med eller utan ätstörning, 

hos kvinnliga idrottare (9). Resultaten av forskningen visade att det sällan fanns en skillnad i BMI eller 

kroppssammansättning mellan elitspelare med relativ energi- och näringsbrist och de med en ätstörning. 

Melin et al. menar att diagnostisering av en ätstörning inte är en tillräckligt känslig, klinisk indikator på 

relativ energi- och näringsbrist. En bättre metod för att skilja tillstånden åt anses vara biokemiska 

markörer. Om detta skulle vara en effektiv metod för elitinnebandytränare i denna studie är oklart. 

 

Kroppsviktens betydelse för idrotten och individen har undersökts i ett flertal studier (6, 7, 12, 31). Trots 

att föreställningarna om det negativa sambandet mellan vikt och prestanda har lite empiriskt stöd, har det 

etsats sig fast inom idrottssammanhang (7). De Bruin et al. menar att elitidrottare har en positiv 

kroppsuppfattning och att bantning inte beror på att de är missnöjda med sin kropp (12). En stor del av 

bantningen är ett resultat av upplevda kroppsförväntningar för sin sport och viktrelaterade krav från 

tränare. Russell hävdar att det fysiska utseendet, hänvisat till heterosexuella, stereotypa definitioner av 

attraktivitet, har den starkaste inverkan på kroppsuppfattningen (31). I motsats till De Bruin et al. och 

Russell så redovisar Norwicka et al. att de största riskfaktorerna för ätstörning hos idrottare är 

perfektionism, ambition, hög press på sig själv och rädsla för att misslyckas (6, 32). Dessa studier styrker 

den tvetydighet som fanns hos elittränarna i denna studie, om skönhetsidealens och mätvärdenas 

betydelse. Dock bör tränarnas naturliga och intensiva övervakning av idrottarna tas till vara på (6). Den 

ger dem en unik position att identifiera en ätstörning.  

 

Ytterligare ett viktigt resultat var elittränarnas självupplevda inkompetens och okunskap i att korrekt 

bemöta en spelare med en eventuell ätstörning korrekt. Resultaten från denna studie tycks överensstämma 

med annan forskning som funnit att tränare saknar förtroende för sin egen kunskap och förmåga att 

hantera ätstörningar hos idrottare (7). Många tränare söker ytterligare information från lagkamrater, 

föräldrar, fystränare och kostrådgivare för att kunna bestämma om spelaren uttrycker ett 

ätstörningsbeteende, men också försäkra sig om stöd till underlag för att ta upp frågan med idrottaren. 

Dessa upptäckter skulle kunna tyda på att det är lågt engagemang och spridning av tränarutbildningar 

gällande ätstörningar inom elitinnebandyn. Valet hos majoriteten av tränarna i studien att ta in extern 

kompetens samstämmer med tidigare studie (3). En uppenbart stödjande strategi har visats vara att 

tränaren har tillgång till ett stödnätverk och specialister. Tränare förlitar sig ofta på att föräldrar och 

sjukvårdspersonal ska genomdriva träningsrestriktioner eller uppsökande av behandling (3). Stöd från 

externa, gärna kompetenta parter, är betydelsefullt. Särskilt om svårighetsgraden av en ätstörning trappas 

upp. Men tränare bör inte använda delegering av ansvarsområden som en strategi för att undvika problem. 

Det kan försämra tränarens egen förmåga att identifiera tecken och reagera på en eventuell ätstörning.  

 

Resultaten i den här studien visade att konfrontationen var ett ytterst svårt moment för tränarna. Det fanns 

stor osäkerhet i vilken teknik som var den mest effektiva. Kliniska riktlinjer rekommenderar tidig och 

omedelbar handling vid misstanke om ätstörning (8). Motiven till en omedelbar handling är, att utan 

ingripande kan en till synes lättare form av ätstörning snabbt utvecklas till det sämre. Dessutom har det 

visats att tidiga insatser ökar behandlingsresultaten hos den sjuke. Därför är det av stor vikt att utbildning 

om ätstörningar prioriteras, inte bara hos tränare utan också berörda parter runt omkring spelaren (29).  
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Ett av de mest uttalade hindren mellan tränare och spelare i denna studie var negativa reaktioner från 

spelare vid konfrontation. Det överensstämmer med tidigare forskning som har påvisat att förnekelse hos 

spelare utgör den främsta barriären vid en tidig konfrontation (6, 7). Självförtroende gällande kunskap om 

ätstörningar och infrastrukturell kapacitet utgjorde viktiga kriterier för att tränare skulle klara av att 

hantera förnekelsen (7). Utan rätt stöd och färdigheter hos den som konfronterar kan tillståndet hos 

spelaren försämras innan hen slutligen får hjälp. Stöd eller en policy från idrottsförening och förbund var 

något som deltagarna i den här studien efterfrågade. I denna studie uttryckte flera av tränare en stor skuld 

över en sen upptäckt, en skuld som de bar med sig flera år efter incidenten. Denna upptäckt var oväntad 

och var svår att hitta stödjande referenser till. Detta tyder eventuellt på att tidigare studier av tränares 

erfarenheter av ätstörningar inte har utforskat en djupare känslomässig påverkan hos tränarna.   

 

Samtliga elitinnebandytränare uttryckte ett stort behov av ett övergripande material för att kunna hantera 

ätstörningar. Det faktum att kunskap är efterfrågat bland tränarna råder det ingen tvekan om (6-8, 20, 21). 

Plateau et al. menar att elittränare bör få ta del av workshops, som fokuserar på att etablera framgångsrika 

diskussioner med idrottarna om mat, kroppsvikt och kroppssammansättning (7). Men plattformen bör 

även ge utbildning i hur man närmar sig en idrottare med en misstänkt ätstörning. Norwicka et al. anser 

att stöd från idrottsföreningen krävs för att utveckla och bygga tränarnas kapacitet för åtgärder vid en 

ätstörning (8). Kompetensresurser på nationell nivå bör synliggöras mer och bra kommunikation med 

tränarna i klubblagen bör skapas. Bra kommunikation var något som värdesattes hos tränarna i denna 

studie. Martinsen et al. redovisade att utbildningsprogram där tränarna aktivt fick delta i diskussioner och 

seminarier om ätstörningar gav signifikanta resultat. Dessa innefattade den totala kunskapen om 

ätstörningar, viktreglering och identifiering och hantering av ätstörningar (21). Resultaten från tidigare 

forskning styrker den aktuella studiens resultat om en önskan bland elittränarna om mer konkret och 

praktisk information. Många tränare behöver hjälp med att lära sig tala kring mat och prestation utan att 

använda sig av kroppsviktsrelaterade termer. Detta överensstämmer med resultaten i denna studie, som 

visat att diskussionen kring användningen av korrekta termer är väsentlig och bör lyftas.  

5.2.1 Genusperspektiv 
 

Inom de flesta svenska elitidrotter finns det få kvinnliga tränare, däribland innebandy. Möjligtvis hade 

resultaten sett annorlunda ut om fler kvinnor deltagit i studien. Kvinnliga tränare berör till exempel 

amnorré oftare än manliga tränare (8). Detta skulle kunna tyda på att de ser menstruell regelbundenhet 

som extra viktigt eller att de åtminstone är mer bekväma att diskutera problemet med sina aktiva än 

manliga tränarna. Dock är det rådande deltagandet av män och kvinnor i denna studie för litet för att 

kunna anlägga ett genusperspektiv och tydliggöra föreställningar om manligt och kvinnligt.  

 

6 Slutsats 

Utgångspunkten för denna studie var att utforska elitinnebandytränarnas erfarenheter av ätstörningar och 

vilket stöd de upplevde att de behövde för att stötta de aktiva. Resultaten visade att elitinnebandytränarna 

på något sätt uttryckte en osäkerhet gällande identifikation och konfrontation av ätstörningsbeteenden. 

Skuldkänslor var något som flera av tränare upplevde efter en sen upptäckt. Tränarna efterfrågade ett 

övergripande stödmaterial med tydliga råd från förbundet. Denna studie kan utgöra bakgrunden till 

framtida fördjupande forskning om ätstörningar inom elitinnebandy. Resultaten kan användas för att 

utveckla målinriktade insatser för att utforma en ätstörningspolicy. 
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7 Yrkesrelevans 

Det är av vikt för dietister att känna till att ätstörningar är vanligt förekommande inom elitidrotten. 

Uttryckt från elitinnebandytränarnas perspektiv så finns det ett stort behov av ett bra och effektivt 

samarbete med kompetenta yrkesgrupper. Möjligen skulle denna efterfrågan av kompetens kunna leda till 

att fler dietister kommer att få ge råd till tränare och elitklubbar i framtiden. 
 

8 Författarnas bidrag till arbetet 

Författaren har planerat studien, sammanställt ett informationsblad, utformat en frågeguide och utfört 

samtliga intervjuer. All data har analyserats och bearbetats av författaren.  

 

9 Tack 

Jag vill tacka Innebandyns kompetenscentrum, Idrottshögskolan vid Umeå universitet och Svenska 

innebandyförbundet för möjligheten att få genomföra uppdraget och den hjälp de har bidragit med. Jag 

vill även rikta ett stort tack till de elitinnebandytränare som gjorde detta möjligt samt de personer som gett 

konstruktiv kritik under studiens gång.   
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Kvalitativ studie gällande ätstörning inom innebandyn. 
 
Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum (IKC) ska undersöka elitinnebandytränares 

erfarenheter av ätstörningar inom idrotten. Undersökningen utförs som en intervjustudie i samarbete med 

Institutionen för Kostvetenskap vid Umeå Universitet.  

Syftet med studien är att undersöka elitinnebandytränares erfarenheter av ätstörningar och vilket stöd de upplever att 

de behöver för att bemöta idrottare med relativ energi‐ och näringsbrist. Studien utförs genom djupintervjuer och för 

att kunna utföra studien skulle vi behöva din hjälp.  

 

Resultaten av studien kommer att redovisas dels i en dietistexamensuppsats och dels i vetenskapliga rapporter. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, d.v.s att deltagarnas namn, lagets namn eller stad där deltagarna utför 

sin tränarposition inte kommer nämnas. Du bestämmer själv om du vill medverka och kan när som helst välja att 

avbryta utan att ange något skäl. I fall intervjuerna sker via internet (t.ex. Skype) krävs det att du medger ditt samtycke 

som sker genom att du svarar på mejlet som forskningsgruppen skickar till dig om samtycke.  

Aktuella intervjun tar ca 30 minuter och kan genomföras på önskad plats, t.ex. i samband med en träning eller via 

internet. Dina tankar och erfarenheter inom detta område har stor betydelse för att studien blir meningsfull och 

användbar. Om du har några frågor, vänd dig till oss eller direkt till forskargruppen.  

Mer information om Innebandyns kompetenscentrum:  

http://www.ih.umu.se/samverkan/ikc/  

 

 

Stort tack på förhand! 
 
Göran Harnesk  Taru Tervo 
Generalsekreterare   Forskningssamordnare 
Svenska innebandyförbundet                           Innebandyns kompetenscentrum, Umeå universitet 
Tel: 08-514 274 30  Telefon: 072-577 92 94 
goran.harnesk@innebandy.se taru.tervo@umu.se 
     
Jonas Burén, (handledare)  Linn Lindahl  
Docent   Student, Dietistprogrammet 
Enheten för kost, Umeå universitet Enheten för kost, Umeå Universitet 
jonas.buren@umu.se                                        lili0181@student.umu.se 
 

 

 

 

 

Box 1047 S-171 21 Solna Sweden  Tel +46 (0)8 514 274 00  Fax +46 (0)8 82 22 14 Visiting address: Sundbybergsvägen 9 

E-mail: info@innebandy.se Website: www.innebandy.se  PG: 23 67 14-2 BG: 990-0580 Org.nr: 813200-3487 

http://www.ih.umu.se/samverkan/ikc/
mailto:goran.harnesk@innebandy.se
mailto:taru.tervo@umu.se
mailto:jonas.buren@umu.se
mailto:lili0181@student.umu.se
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Frågeguide 

Information innan intervjun börjar: 

1. Syftet med studien och deltagarens roll i studien. 

2. Arbetet följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer;  

o Deltagandet är alltid frivilligt och att kan avbrytas när som helst under intervjun. 

o Hanteras konfidentiellt: d.v.s. att deltagarens namn, lagets namn eller stad där deltagaren 

utför sin tränarposition inte kommer att nämnas. 

3. Informera om inspelningsutrustning och be om tillåtelse.  

o Enbart personligt bruk för att underlätta analysprocessen. 

4. Är informanten bekväm med ordet ätstörning eller önskas en kort förklaring? 

5. Eventuella frågor från deltagaren. 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur många år har du arbetat som elitinnebandytränare? 

2. Har du varit tränare i något annat förbund än Svenska innebandyförbundet? 

3. Hur många olika innebandylag har du varit tränare för/är just nu? 

4. Vilka sorts lag tränar du? Damer/Herrar, Nivå (Riksinnebandygymnasiet, nationell 

innebandygymnasier, Svenska superligan eller Allsvenskan) 

5. Hur set ditt tränarteam/managementteamet ut? 

6. Vad har du för utbildning? (Främst inom innebandyn) 

Huvudfrågor och underfrågor: 
Underfrågorna används beroende på hur samtalet artar sig 

1. Vad är dina erfarenheter av ätstörningar inom innebandyn? 

o Exempel på underfrågor: Vad är dina upplevelser om förekomsten inom ditt eget lag och i 

allmänhet? Berätta dina tankar kring kroppsviktens betydelse inom din idrott. 

2. Ifall du misstänker att en av dina lagmedlemmar uttrycker ett ätstörningsbeteende, hur reagerar du då? 

Kan du beskriva ett tillfälle då du upplevde att det blev bra kommunikation i ett bemötande med en 

idrottare med en eventuell ätstörning/ Resp mindre bra kommunikation?  

o Exempel på underfrågor: Hur visste du på vilket sätt du skulle ingripa? Vad upplever du att 

det finns för svårigheter/hinder vid en konfrontation? 

3. Vilket stöd skulle du som elittränare vilja se att Svenska innebandyförbundet skulle kunna erbjuda? 

o Exempel på underfrågor: Medför det några hinder för dig som tränare att det inte finns något 

befintligt övergripande material? Vad upplever du att en sådan policy skulle kunna bidra 

med? 

4. Har du något ytterligare som du skulle vilja ta upp eller dela med dig om? 
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Konstruktion av en kod. Umeå universitet, 2016. 

 

Meningsbärande enhet 

Kondenserad 

meningsbärande enhet 

 

Koder 

Jag har varit med om det när jag var 

tränare i en annan stad. Vi hade ett 

par som hade haft ätstörningar 

tidigare eller fick lite problem. Jag 

tror väl att de är väldigt mycket 

socialt betingat. Jag tror nästan att 

det är en smittsam sjukdom.  

Har varit med om ätstörningar i 

tidigare lag. Väldigt mycket är 

socialt betingat. Det är nästan en 

smittsam sjukdom.  

Ätstörningar i tidigare lag 

 
Socialt betingat problem 

 
Smittsam sjukdom 

 

Det enda jag har varit i närheten av 

så är det väl det  klassiska 

missbruksbeteendet, att dom 

förnekar. Att det inte är något 

bekymmer helt enkelt. Det är en 

ganska svår ingångsväg om man ska 

få en diskussion kring någonting och 

det nog också den främst anledning 

till att jag inte vill göra det själv. Jag 

har inte kompetensen och då ser jag 

det som en viktigare fråga än att jag 

ska svamla. 

Upplevt klassiska 

missbrukarbeteenden, förnekelse. 

Det är en svår ingångsväg om man 

ska få en diskussion. Därför vill 

jag inte göra det själv. Jag har inte 

kompetensen. Tar hellre hjälp än 

att svamla.   

Spelare i försvarsställning 

 
Svårt med diskussion vid 

konfrontation 

 
Tränare saknar kompetens 

för konfrontation 

 
Tar hellre hjälp än att 

svamla 

 
Konstruktion av kategori. Umeå Universitet, 2016. 

Koder Kategori 

Viktigt med information till spelare och anhöriga  
 

 

 

 

 

Stöd angeläget från både förbund och 

klubb 

 

Tränare efterfrågar policy 

Prata ökad effekt utan kroppsviktstermer 

Praktiskt material till spelare önskas 

Riktlinjer inom klubben är viktigt 

Ökad medvetenhet och hur budskap förmedlas 

Bra att ämnet lyfts 

Kostfrågan är bred och viktig 

 

Önskar tydlighet från förbundet 

 

Standardlösningar för ätstörningar önskas 

 


