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KVINNLIGA FITNESS-ATLETERS BERÄTTELSER OM HUR DE PÅVERKATS 
AV EN COACH-STYRD DIET	  

 
Amanda Almroth 

 
 

Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna 
studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras 
förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem 
semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra 
huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt 
Behovet av coachen efter dieten. Coacherna tillskrevs en auktoritär maktposition där de gavs utrymme att 
påverka sina atleter. Atleterna påverkades i olika grad; från ett mer hälsosamt förhållande till mat till ett 
ökat kontrollbehov och upptagenhet kring mat, samt från ett ökat kroppsnöje till ökat ett kroppsmissnöje. 
Coacherna kunde inte ses som ensamt ansvariga för hur atleterna påverkades, men deras ansvar bör 
understrykas då de verkade ha ett inflytande där de kunde antingen förebygga eller förvärra 
ätstörningsrelaterade symtom. Coacher inom Fitness och Bodybuilding bör därmed beakta det inflytande 
de har över sina atleter.  
 
Within the sport Fitness and Bodybuilding many athletes seeks help from a coach with the competition-
diet. This study aimed to examine the perceived impact from the coach on female fitness athletes' 
approach to food and their thoughts and feelings about their body. This was examined by five semi-
structured interviews that were interpreted by using thematic analysis, and resulted in four main themes: 
The coach's position of power, Relationship to food, Thoughts and feelings about the body and The need 
for the coach post-diet. The coaches were ascribed an authoritarian position where they could practice 
influence over the athletes. The athletes were affected differently; from a more healthy relationship to 
food, to an increased need for control of, and preoccupation about, food, as well as from a growing body 
satisfaction to increased body dissatisfaction. The coaches were not the only factor accountable for how 
the athletes were affected, but the their responsibility should be emphasized as the they seemed to be in a 
position where they could either prevent or worsen eating disorder-related symptoms. Thus, coaches 
within Fitness and Bodybuilding should consider the influence they have on their athletes. 
 
 
Att anlita en personlig coach för att få hjälp med allt från att söka jobb, personlig 
utveckling till träning och hälsa har under de senaste åren blivit trendigt i Sverige. I 
Sverige är coach ingen skyddad yrkestitel och kräver ingen legitimation (SFS 2009:302; 
SFS 2010:659; SFS 2011:326). Detta innebär att vem som helst kan agera coach idag 
oavsett bakgrund eller utbildning trots att coacher är personer med stor makt och 
inflytande över andra människor. Inom idrott och träning är coacher vanligt 
förekommande och inom den i Sverige växande estetiska tävlingssporten Fitness och 
Bodybuilding (Svenska kroppskulturförbundet, 2015), anlitar många atleter en coach för 
att få hjälp med att nå en tävlingsform. För att delta i en tävling inom Fitness och 
Bodybuilding krävs det en väldefinierad muskelmassa och en symmetrisk kropp då det i 
samtliga discipliner ingår en bedömning av kroppens muskeldefinition och symmetri 
(International Federation of Bodybuilding & Fitness, 2016). För att uppnå denna kropp 
behöver atleten utöva hård träning, men också följa en diet i syfte att minska sin 
kroppsfettprocent och synliggöra sin muskulatur (Johansson, 1998). Det krävs mycket 
av atleten att nå denna tävlingsform och därmed väljer många atleter inom Fitness och 
Bodybuilding att ta hjälp av en coach för att lägga upp sin tävlingsdiet. Fitness och 
Bodybuilding som tävlingssport ökar framförallt bland kvinnor. På den senaste 
sanktionerade tävlingen i Sverige under 2015 var det fler kvinnor än män som tävlade 
(Luciapokalen, 2016). Enligt mig vetandes har ingen studie tidigare undersökt hur 
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kvinnor som tävlar i Fitness och Bodybuilding påverkas av att anlita en coach och följa 
en coach-styrd diet. I egenskap av att jag själv tävlar i Fitness samt agerar coach, har jag 
fått höra historier om hur vissa kvinnor inom sporten som följt en coach-styrd diet 
upplever att de har påverkats negativt när det kommer till ätbeteenden och synen på 
kroppen. Detta har väckt ett intresse hos mig att undersöka ämnet vetenskapligt genom 
en kvalitativ ansats.  
 
Vetenskaplig utgångspunkt 
Det råder delade meningar inom litteraturen huruvida kvinnliga atleter löper en ökad 
risk att drabbas av kroppsmissnöje och ätstörningar eller inte (Augestad & Flanders, 
2002; Greenleaf, Petrie, Carter & Reel, 2009; Hausenblas & Carron, 1999; Hausenblads 
& Symons-Downs, 2001; Lindwall, 2003; Miller & Black, 1991). I en metaanalys av 
Smolak, Murnen och Ruble (2000) fann de att både antagandet om att kvinnor som 
idrottar i högre grad drabbas av ätstörningar, och antagandet om att idrott fungerar som 
en skyddande faktor mot ätstörningar kan anses stämma. Det verkar som att det inte är 
deltagandet i sport i sig som ökar risken, utan att det är hur miljön inom sporten ser ut 
som bidrar till en ökad risk för vissa individer. Individens egen personlighet, kraven 
från sporten i sig samt påtryckningar från omgivningen och coacher är några faktorer 
som alla verkar bidra (Smolak et al., 2000). Kvinnor som tävlar inom estetiska eller 
viktbaserade sporter där det krävs en låg fettprocent för att nå atletiska framgångar har i 
flertalet studier lyfts som den största riskgruppen att drabbas av kroppsmissnöje och 
ätstörningssymtom (Byrne & McLean, 2002; DiBartolo & Shaffer, 2002; Kong & 
Harris, 2015; Thompson & Sherman, 1999; Torstveit, Rosenvinge & Sundgot-Borgen, 
2008). Fitness och Bodybuilding är en estetisk sport där kravet om en låg fettprocent är 
extremt högt. Därmed skulle tävlingsaktiva inom sporten kunna anses vara extra utsatta 
för risken att drabbas av ätstörningssymtom och kroppsmissnöje.  
 
Antalet studier på kvinnor som tävlar inom Fitness och Bodybuilding är få till antalet, 
men i några av de studier som finns har Bodybuilding både lyfts som en riskfaktor men 
också som en skyddande faktor mot ätstörningssymtom och kroppsmissnöje (Andersen, 
Brownell, Morgan & Bartlett, 1998; Goldfield, 2009; Gurthie, Ferguson & Grimmett, 
1994). Goldfield (2009) fann att tävlingsaktiva bodybuilders rapporterade en signifikant 
högre prevalens av hetsätning, upptagenhet kring kroppsvikt och kroppsform, strikt 
dietande och överdriven träning för viktkontroll jämfört med styrketränande motionärer. 
Förekomsten av bulimi var signifikant vanligare bland de kvinnliga bodybuilders som 
deltog i studien än bland de kvinnliga motionärerna som fungerade som en 
kontrollgrupp, något som författaren menar kunde bero på den strikta dieten, 
kalorirestriktionen och de förbud mot flertalet livsmedel som bodybuilders utsätter sig 
för. Detta kan öka risken för hetsätning som i sin tur kan fostra striktare dietande som 
leder till mer hetsätning och således skapar en ond cirkel av ett ätmönster som liknar 
bulimi. Författarens slutsats var att det kan finnas en subgrupp av kvinnliga 
bodybuilders som löper ökad risk att drabbas av ätstörningssymtom, men att vidare 
forskning behövs för att undersöka huruvida kvinnor med en historia av 
ätstörningssymtom söker sig till sporten eller om sporten främjar ätstörningssymtom. 
Även Andersen et al. (1998) lyfte denna fråga i sin studie där de undersökte ätmönster, 
viktpendling, dietmetoder och psykologiska faktorer bland 26 tävlingsaktiva kvinnliga 
bodybuilders. De fann att 68 procent av kvinnorna rapporterade att de var missnöjda 
med sin kroppsvikt på tävlingsdagen, att över 50 procent hade upplevt trötthet, irritation 
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och ångest under tävlingsdieten, att 46 procent menade at de hade varit upptagna av 
tankar om mat ofta eller hela tiden under sin diet, 60 procent rapporterade att de hade 
upplevt kontrollförlust kring mat och 38 procent hade hetsätit efter tävling. Andersen et 
al. (1998) lyfter kvinnliga bodybuilders som en högriskgrupp för att drabbas av 
ätstörningar och menar att det är viktigt med vidare forskning inom området för att 
kunna utveckla ett förebyggande arbete. Guthrie et al. (1994) fann å andra sidan att 
Bodybuilding kunde främja mer hälsosamma ätmönster och öka kroppsnöjet hos vissa 
kvinnor. I deras studie deltog 13 tävlingsaktiva kvinnliga bodybuilders som både 
svarade på självskattningsformulär samt deltog i en intervju rörande ätmönster och 
kroppsuppfattning. Dessa kvinnor rapporterade högt kroppsnöje och skattade att de 
mestadels var tillfreds med sin kroppsvikt samt att de inte var oroliga över att bli feta. I 
intervjuerna lyfte kvinnorna också att Bodybuilding gjort dem starkare både mentalt och 
fysiskt och att de fått bättre matvanor sedan de börjat med Bodybuilding. Ingen av 
kvinnorna hade ätstörningar när studien genomfördes och fyra kvinnor berättade att de 
övervunnit sina tidigare ät relaterade problem genom Bodybuildingen. Dessa kvinnor 
var inte längre rädda att gå upp i vikt, upplevde att de hade bättre kontroll över mat, 
hade insett att de kunde äta mycket av bra mat samt att svält inte var vägen till en bra 
viktnedgång. Författarna lyfte dock att majoriteten av deltagarna i studien gick på 
tävlingsdiet under studiens genomförande och att detta kan ha påverkat svaren. Dessa 
ovan nämnda studier på kvinnliga bodybuilders visar på motstridiga resultat och de har 
samtliga inkluderat kvinnor som under studiens gång förberedde sig för tävling och gick 
på tävlingsdiet. Ingen av dem har undersökt vilken påverkan en eventuell coach kan ha 
haft på deras förhållningssätt till mat och syn på kroppen och det framgår inte heller om 
någon av dessa kvinnor hade en coach eller om de skötte sin diet själva.  
 
Som ovan nämnt är det idag allt mer vanligt inom Fitness och Bodybuilding att låta en 
coach styra tävlingsdieten. Det finns många tidigare studier som tittat på coachers makt 
och inflytande över sina atleter inom andra idrotter, och flertalet av dessa hävdar att 
coacher inom idrotten kan ha stor påverkan på sina atleter bland annat när det kommer 
till att uppnå en viss kroppsform och vilka matval de gör (Cassidy, Jones & Potrac, 
2004; Coppola, Ward & Freysinger, 2014; Currie, 2010; de Bruin, Bakker & Oudejans, 
2009; Kong & Harris, 2015; Muscat & Long, 2008). Johns och Johns (2000) beskriver 
relationen mellan coachen och atleten som en maktstruktur där coachen är den kunniga 
experten och atleten är den okunnige mottagaren för coachens auktoritära expertis. De 
hävdar att atleten är villig att lyda under coachens maktstruktur så länge de finner 
anledningar och internaliserar förklaringar som rättfärdigar detta. De lyfter att coacher 
och domare inom viktbaserade och estetiska sporter kan ha stor inverkan på atleters 
ätvanor då de fungerar som de kritiska ögon som atleten vill tillmötesgå. Enligt 
Brownell, Rodin och Wilmore (1992) kan atleter ovillkorligt följa sin coach i rädsla för 
att misslyckas med sin prestation om de inte gör som coachen säger, och 
Poczwardowski, Barott och Henschen (2002) menade att atleter som upplever en stark 
förpliktelse mot och/eller beroende av coachen och ser denna som den kunniga experten 
i jakten på framgång, skulle kunna löpa en ökad risk för att drabbas av 
ätstörningssymtom. Flertalet andra studier har också visat på att coacher i vissa fall kan 
vara en bidragande orsak till en ökad risk att dabbas av ätstörningssymtom inom 
idrotten (Berry & Howe, 2000; de Bruin, Oudejans & Bakker, 2007; Jones, Glintmeyer 
& McKanzie, 2005; Ransdell & Petuchroff, 2007; Sundgot-Borgen, 1994).  
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Coker (2011) fann i sin studie att coachen och relationen mellan atlet och coach kan 
förklara en liten del av utvecklandet av ätstörningssymtom bland kvinnliga atleter, men 
att flertalet andra faktorer så som sporten i sig, personlighet, lagkamrater, domare, 
media, och familj också inverkar. Thornton (1990) lyfte även han att coacher inte kan 
ses som ensam ansvariga över att vissa atleter drabbas av ätstörningar, men att 
upprepade viktkontroller och kommentarer om atletens kropp kan trigga igång 
ätstörningar hos sårbara individer. Muscat och Long (2008) fann i deras studie att 
kritiska kommentarer om kroppen och kroppsvikten var associerade med självskattade 
ätstörningssymtom bland kvinnliga atleter inom flertalet olika sporter. De fann också att 
dessa kritiska kommentarer kom från både coacher, familjemedlemmar och andra i 
omgivningen och de menar att samtliga behöver bli mer försiktiga kring hur de 
kommenterar atleters kroppar. I deras analys utgick de från teorin om att objektifiering 
av kroppen kan leda till en ökad risk för ätstörningar då detta innebär en kontinuerlig 
utvärdering av den egna kroppen. De för ett resonemang om att kritiska kommentarer 
om kroppen bidrar till dess objektifiering och gör att atleter ser sin kropp mer som ett 
verktyg som ska användas och formas snarare än som en person med känslor och 
specifika funktioner, något som ökar risken för ätstörningssymtom hävdar de. Även 
Kerr, Berman och de Souza (2006) fann att gymnaster som fick instruktioner och/eller 
kommentarer rörande vikt och viktnedgång skattade högre ätstörningssymtom än de 
atleter som inte fick sådana instruktioner och kommentarer.  Coker (2011) lyfte dock att 
atleter tolkar coachers kommentarer och påtryckningar olika och att detta också kunde 
påverkas av tidigare erfarenheter av coacher. Hon för ett resonemang om att de som 
upplevt kroppsviktsrelaterad press från tidigare coacher kunde vara mer benägna att 
tolka kommentarer från den nuvarande coachen som påtryckningar oavsett coachens 
intention, samt att atleter som aldrig tidigare upplevt kroppsviktsrelaterad press från 
coacher kanske oftare ignorerar eller inte uppfattar sådan press.  
 
Jones et al. (2005) genomförde en fallstudie där de intervjuade en tidigare elitsimmerska 
om hennes upplevelser kring hur det gick till när hon utvecklade sin ätstörning. Anne, 
som de kallar henne, berättade att hon såg sin coach och det denne sade om hennes vikt 
som det som triggade igång hennes ätstörning. För Anne blev coachen en viktig person 
som hon ville göra rätt inför. Hon tog in allt det coachen sade som sanningar som hon 
inte ifrågasatte. Coachen blev hennes förebild och en expert som hon inte ville svika. 
Anne berättade att när coachen sade att hon skulle bli en bättre simmerska om hon gick 
ned i vikt så blev Anne otroligt påverkad av detta och började svälta sig själv. För henne 
blev detta starten på en allvarlig ätstörning. Författarna lyfter, i linje med Coker (2011) 
och Thornton (1990), att det inte går att skylla Annes ätstörning enbart på coachens 
kommentarer, men att det går att se det som en utlösande trigger. Andra faktorer så som 
Annes bakgrund, familjesituation, ideal inom sporten, kvinnoideal, hennes 
perfektionistiska personlighet, självkänsla samt tidigare tankar om kroppen är några 
saker som utan tvivel också integrerat i uppkomsten av Annes ätstörning hävdar 
författarna. Oavsett detta så menar författarna att vikten av coachens kommentar inte 
bör förminskas. De drog slutsatsen att Anne var i en sårbar situation där coachen hade 
en enorm inverkan på henne, och att det är viktigt att coacher är medvetna om den makt 
de har över sina atleter och att den makten medför ett ansvar. Denna medvetenhet, 
menar författarna, kan hjälpa coacher att skapa interaktioner med sina atleter som blir 
bättre för atleterna samt hjälpa dem att skapa ett självvärde som inte enbart hänger på 
idrottsliga prestationer.  
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Biesecker & Martz (1999) undersökte hur olika coachingstilar kan påverka atleters syn 
på kroppen och benägenhet att påbörja en diet. Två olika vinjetter spelades upp för 110 
studenter där studenterna skulle föreställa sig att de var atleter som lyssnade på sin 
coach när denne talade om deras kroppsvikt. Den ena vinjetten representerade en 
coachingstil som var kroppsviktfokuserad och prestationsinriktad. Den andra vinjetten 
representerade en coachingstil som var omtänksam och brydde sig om atletens hälsa och 
välmående. Hälften av studenterna fick lyssna på den ena vinjetten och hälften på den 
andra. Direkt efter att studenterna lyssnat på vinjetterna fick de fylla i en rad 
självskattningsformulär som skulle mäta deras kroppssyn, rädsla för att bli feta och 
benägenhet att påbörja en diet. De fann att de studenter som fick lyssna på den vinjetten 
där coachen pratade om atletens kroppsvikt utifrån prestation utan att visa omtanke och 
bry sig om atletens välmående och hälsa skattade att de upplevde ett högre 
kroppsmissnöje, ökad rädsla över att bli feta och ökad benägenhet att starta en diet. 
Författarna drog slutsatsen att hur coachen pratar om kroppsvikt kan påverka atleter och 
de anser att coacher bör ta hänsyn till atleters personliga hälsa före prestation när de 
talar om kroppsvikt. De lyfte också att vidare forskning behövs för att förstå mer om 
kopplingen mellan coachingstil och utvecklingen av ätstörningar hos atleter. 
 
Coppola et al. (2014) intervjuade kvinnliga idrottare om hur de upplevde att coacher 
kommunicerade det atletiska kroppsidealet. De upplevde att coachers kommunikation 
om kroppsvikt och kroppsideal kunde ha både positiv och negativ inverkan. De föreslog 
att coacher bör ge individuell coaching vad gäller träning, nutrition och uppföljning av 
resultat samt att atleterna själva skulle få välja om de ville delta i exempelvis 
viktkontroller och fettmätningar. Författarna drog också slutsatsen att coacher bör sätta 
individanpassade mål med sina atleter som strävar mot fysisk utveckling och tar bort 
fokus från kropps- och viktideal. Thompson och Sherman (1999) hävdar att just 
mätningar av kroppen kan bidra till en ökad risk för kroppsmissnöje och ätstörningar, 
men några av kvinnorna i den studie Coppola et al. (2014) genomförde menade att 
uppföljningar av kroppen också kunde vara positivt och användbart för dem. Inom 
Fitness och Bodybuilding som tävlingssport använder sig coacher ofta av fettmätningar, 
kroppsmått och viktkontroll som ett mått på atletens utveckling och uppmuntrar atleten 
att nå kroppsidealet för sporten då det är just detta som hela sporten går ut på.  Fokus 
läggs alltså på kroppsideal. Samtidigt får dessa atleter individuell coaching och någon 
som hjälper dem med hur de ska gå ned i vikt, något som Sundgot-Borgen och Garthe 
(2011) hävdade minskar risken för ätstörningar. De menade att atleter som går på diet 
utan övervakning från någon annan löper högre risk att utveckla ätstörningssymtom.  
 
Tidigare forskning som undersökt hur kvinnliga atleters ätbeteenden och syn på kroppen 
har påverkats av coacher, har undersökt detta i en kontext där coachen förväntas hjälpa 
dem med idrottsliga prestationer först och främst, och kanske inte förväntas uttrycka sig 
om kroppens utseende, vikt och nutrition. När det kommer till kvinnliga atleter inom 
Fitness och Bodybuilding så handlar själva prestationen om att ta sig i en viss 
kroppsform och då förväntas coachen uttrycka sig om kroppen och om hur och vad 
atleten ska äta. Det är därmed extra intressant att undersöka hur just dessa kvinnor 
upplever att de påverkas av sin coach när det kommer till ätbeteenden och synen på 
kroppen. Min hypotes är att kvinnliga fitness-atleter också påverkas av sin coach och att 
de påverkas på olika sätt. Syftet med studien är att lyfta dessa kvinnliga fitness-atleters 
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berättelser för att kunna bidra med kunskap till coacher inom fitness-branschen att ta 
med sig i sin framtida coachning. Med tanke på hur nära kontakt en atlet kan ha med sin 
coach så skulle coacher både kunna förebygga men också förvärra ätstörningsrelaterade 
symtom (Thompson & Sherman, 2010; Turk, Prentice, Chappell & Shields, 1999), och 
det har tidigare lyfts att många coacher inom idrotten har bristande kunskap om det 
inflytande de har på sina atleter, om vikten av individuell anpassning samt om 
viktreglering och ätstörningar (Griffin & Harris, 1996; Nowicka, Eli, Ng, Apitzsch & 
Sundgot-Borgen, 2013; Sundgot-Borgen et al., 2013). Studien ämnar därför kunna bidra 
med sådan kunskap till coacher inom den växande fitness-branschen där vem som helst 
kan agera coach och där de kvinnliga atleterna skulle kunna ses som en riskgrupp för att 
drabbas av ätstörningar och kroppsmissnöje. Frågeställningarna i denna studie är 
följande: 
 
Vilket inflytande upplever kvinnor som tävlar i Fitness att deras coach har på dem? 
Hur upplever kvinnor som tävlar i Fitness att deras förhållningssätt till mat har 
påverkats av deras coach och en coach-styrd diet? 
Hur upplever kvinnor som tävlar i Fitness att deras tankar och känslor om kroppen har 
påverkats av deras coach och en coach-styrd diet? 
 
Definitioner/Ordlista 
Coach har i denna studie definierats som en person som hjälper en annan individ att uppnå sina 
individuella mål, i detta fall att komma i form inför en tävling inom Fitness och Bodybuilding. Det finns 
inget krav på utbildning eller erfarenhet och kontakten kan ske via mail, telefon eller ansikte-mot-ansikte. 
 
Coach-styrd diet definierades i denna studie som en plan för hur och vad en person ska äta under en 
period. Denna plan ska en coach ha utformat och följa upp.  
 
Fitness, Bodybuilding, Fitness och Bodybuilding samt fitnesstävling syftade till den estetiska sporten 
Fitness och Bodybuilding där Svenska Kroppskulturförbundet (SKKF) arrangerar tävlingar inom nio 
olika discipliner; Bodybuilding för kvinnor och män, Classic Bodybuilding, Women´s Physique, Men´s 
Physique, Bikini Fitness, Body Fitness samt Athletic fitness för herrar och damer. För att delta krävs en 
tävingslicens via SKKF. I samtliga discipliner bedöms de tävlandes fysik utifrån muskeldefinition och 
muskelsymmetri (International Federation of Bodybuilding & Fitness, 2016). 
 
Fitness-atlet syftar till en atlet som tävlar eller har tävlat inom den estetiska sporten Fitness och 
Bodybuilding.  
 
Tankar och känslor om kroppen definierades i denna studie som de tankar och de känslor som en individ 
har kring sin egen kropp. Detta berör kroppsnöje/kroppsmissnöje, värdering av sitt utseende, den 
perceptuella uppfattningen av sin kroppsstorlek, jämförelse mot andras kroppar samt affekter som 
kopplas till kroppen.  
 
Förhållningssätt till mat definierades i denna studie som det sätt en person väljer att äta på, de tankar och 
de känslor som en individ förknippar med mat, hur mycket eller lite en person äter, val av livsmedel, 
bortval av livsmedel, varför individen äter det den äter, hur denne äter, när denne äter samt vilken 
njutning mat ger individen.  
 

Metod 
 

Metodval och vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Då denna studie ämnade till att lyfta och skapa en djupare förståelse av informanternas 
personliga upplevelser av coacher och en coach-styrd diet, tillämpades en kvalitativ 
ansats. En kvalitativ ansats lämpar sig när ett outforskat område ska undersökas och 
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förståelse av innebörd och mening är syftet med studien (Langemar, 2008). För att 
bearbeta data tillämpades tematisk analys som syftar till att identifiera, analysera samt 
sammanställa mönster av informanternas socialt producerade berättelser (Braun & 
Clarke, 2006).  Jag utgick från en kritisk realistisk vetenskapsteori där jag såg data som 
informanternas subjektiva verklighet konstruerad av dem som meningsskapande 
individer i en social interaktion. Detta innebär att varje individs upplevelser förstås som 
en sann beskrivning av deras personliga upplevelser som skapas vid intervjutillfället, 
men inte som en objektiv beskrivning av verkligheten som sådan (Langemar, 2008).  
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna var fem kvinnor i åldrarna 18-34 år. De hade alla tävlat minst 
en gång i någon disciplin inom Fitness och Bodybuilding. Kriterierna för att delta i 
studien var att individen skulle vara kvinna över 18 år, ha påbörjat en tävlingssatsning 
inom Fitness och Bodybuilding i Sverige under åren 2014-2015, samt ha anlitat en 
coach för att utforma en tävlingsdiet vid minst ett tillfälle under dessa år. Deltagarna 
fick inte ha haft mig som coach eller gå på en tävlingsdiet under studiens 
genomförande. Samtliga deltagare var bosatta i Sverige. De tilldelades fingerande namn 
för att säkerställa anonymiteten (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Undersökningsdeltagare, antalet tävlingsdieter, antalet coacher samt antalet 
tävlingsdieter på egen hand. 
 

Undersöknings-‐
deltagare	  

Antal 
tävlingsdieter 

Antal 
coacher 

Antal tävlings-dieter på egen 
hand 

Malin 1 1 0 
Lisa 1 1 0 
Anna 1 1 0 

Emma 3 2 (coach Y: diet nr.1 & 
nr.3, coach X: diet nr.2) 0 

Sara 3 1 1,5 (avbröt samarbetet med 
coachen under diet nr.2) 

 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 
intervjuguide konstruerades i syfte att fånga upp hur kvinnliga fitness-atleter upplevde 
att de påverkats av att följa en coachstyrd diet när det kommer till förhållningssätt till 
mat och tankar och känslor om kroppen. Jag utgick från mina egna erfarenheter samt 
den tidigare forskning jag dittills hade läst när frågorna först konstruerades. Tre 
pilotintervjuer genomfördes på tre kvinnliga fintess-atleter som alla hade följt en coach-
styrd diet. Detta i syfte att testa intervjuguiden som därefter korrigerades till den slutliga 
versionen. Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor sedan följde fem teman: frågor 
om coachen, frågor om dieten, frågor om förhållningssätt till mat, frågor om tankar och 
känslor om kroppen samt frågor om avslut av diet, idag och framåt (se bilaga 1). 
Intervjuguiden innehöll många frågor för att säkerställa att viktiga områden utifrån min 
frågeställning lyftes vid varje intervjutillfälle. Det lämnades utrymme till att ställa andra 
följdfrågor eller att hoppa över frågor och anpassa intervjun utifrån varje enskilt 
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intervjutillfälle. Syftet med detta var att kunna vara följsam och fånga upp varje individs 
egen berättelse, vilket är bra när man vill undersöka subjektiva upplevelser (Langemar, 
2008). De teman som framkom i analysen utgjordes inte av de teman som användes i 
intervjuguiden. 
 
Procedur 
Via annonsering på social media [Instagram & Facebook], fick jag kontakt med 21 
kvinnor som alla ville delta i studien. Genom mailkorrespondens med dessa kvinnor 
undersöktes om de uppfyllde kriterierna för att delta, och därefter exkluderades tio 
stycken som alla fick information om varför de inte uppfyllde kriterierna för studien. 
Kvar blev 11 kvinnor och bland dessa skedde ett handplockat urval med syfte att fånga 
de variationer av upplevelser som kunde finnas inom populationen. När syftet är att 
undersöka vilka olika individuella upplevelser som kan finnas inom en viss population, 
är ett handplockat urval bra för att stärka den kvalitativa validiteten (Langemar, 2008). 
De fem kvinnor som valdes ut fick information om syfte med studien samt om 
informerat samtycke via mail (se bilaga 2), och därefter bokades en tid och plats för 
intervjun in. De sex kvinnor som inte valdes ut fick information om att tillräckligt 
många informanter hade bokats in för tillfället, men att de eventuellt kunde få en 
förfrågan om att delta senare om det skulle visa sig att jag behövde fler informanter för 
studien. Det lämnades således ett utrymme till att boka in ytterligare intervjuer med fler 
informanter om det senare skulle visa sig att de berättelser som framkom var allt för 
samstämmiga och därmed riskerade att enbart fånga en viss subgrupps upplevelser. 
Detta i syfte att stärka validiteten genom att säkerställa att variationer av upplevelser 
framkom och lyftes i studien. Samtliga intervjuer genomfördes av mig och spelades in. 
Tre intervjuer hölls i enskilda rum och två intervjuer genomfördes via videokonferens 
på Skype där både jag och informanterna befann sig i ett enskilt rum. Vid 
intervjutillfällena informerades återigen deltagarna om studiens syfte samt om 
informerat samtycke. Muntligt samtycke inhämtades från samtliga deltagare. 
Intervjuerna pågick i 65-90 minuter. Intervjuerna skedde med följsamhet till 
informanterna där jag bad om förtydligande när så behövdes för att försöka ytterligare 
förstå det informanterna menade samt undersöka om vi förstod svaren på liknande sätt. 
All inspelad data transkriberades sedan där samtliga personuppgifter avkodades. I detta 
skede kontaktades de sex kvinnor som exkluderats med information om att tillräcklig 
data hade insamlats och att de kunde få ta del av den färdiga uppsatsen sen. 
 
Analys 
En abduktiv ansats har tillämpas där tidigare forskning och personliga erfarenheter har 
använts för att utforska materialet men där ytterligare forskning har kompletteras med i 
efterhand för att bidra till en ökad förståelse för resultatet (Langemar, 2008).  Materialet 
analyserades på en semantisk nivå och kodades med utgångspunkt i Braun och Clarkes 
(2006) sex faser av tematisk analys. Det första steget i analysen var att läsa igenom all 
data flera gånger till dess att materialet blev bekant. Steg två var att framställa de första 
koderna. Jag valde att koda för exakt allt material vid den första kodningen och kodade 
intervjuerna lodrätt vilket resulterade i 1094 koder där varje intervju hade mellan 211-
226 koder var. Dessa 1094 koder sammanställdes vågrätt och granskades för att finna 
gemensamma mönster och intressanta aspekter utifrån frågeställningen. Koder som 
berörde samma sak sammanfördes, och koder som inte berörde frågeställningen valdes 
bort. De koder som kvarstod matchades sedan återigen mot alla de 1094 koderna för att 
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säkerställa att de täckte av materialet utifrån frågeställningen. Efter den slutliga 
granskningen kvarstod 161 koder. Utifrån koderna identifierades sedan teman i steg tre. 
Detta innebar att koderna analyserades för att kunna avgöra hur olika koder passade 
ihop eller skilde sig från varandra. I detta skede organiserades koderna i teman med 
hjälp av uppritade tankekartor. Teman valdes ut utifrån relevans till frågeställningen och 
inte utifrån frekvens. Informanternas berättelser innehöll variationer i deras upplevelser 
av en coach-styrd diet vilket ledde till att jag valde att forma underteman för att belysa 
skillnaderna i informanternas tal. I steg fyra lästes alla 1094 koder samt alla intervjuer i 
sin helhet igenom ytterligare en gång för att kontrollera giltigheten i teman och 
underteman och här upptäckte jag att ett tema överlappade med två andra teman. Detta 
tema togs därmed bort och lyftes istället in i de två andra överlappande temana. Fyra 
teman med underteman fastställdes. Steg fem var att sätta namn på varje tema och 
därmed definiera vad varje tema berättade om för att slutligen i steg sex skriva 
rapporten och välja ut passande citat.  
 
Forskarreflexivitet 
Jag har i denna studie valt att reflektera över min eventuella inverkan på studien. Då jag 
vid studiens genomförande hade med mig en hel del förförståelse, går det inte att förbise 
att jag som intervjuare varit medskapare till de berättelser som framkom i intervjuerna. 
Jag var redan innan studien påläst inom ämnet, tävlingsaktiv inom Fitness och arbetade 
som coach, något som samtliga informanter var medvetna om innan intervjutillfället. 
Detta kan ha haft påverkan på informanterna och bidragit till en föreställning om mina 
åsikter och ställningstaganden inom området, vilket kan ha gett önskvärda svar. Å andra 
sidan kan detta även bidragit till en ökad trygghet för informanterna och möjlighet för 
dem att öppna sig och tala om saker som för icke insatta hade varit svåra att förstå. Min 
förförståelse kan ha färgat hur jag tolkade datat och bidragit till att jag inte varit lika 
neutral och öppen som en individ helt utan tidigare kunskaper hade varit, men samtidigt 
kan denna förförståelse också bidragit till en djupare förståelse för informanternas 
livsstil och upplevelser. Langemar (2008) hävdar att en god förförståelse är bra för 
riktiga tolkningar, men hon lyfter också att balans mellan närhet och distans till ämnet 
är viktigt för genomförandet av en bra studie. Jag hade närhet till ämnet och hade lätt att 
identifiera mig med det informanterna sa, men jag hade även distans till ämnet då mina 
egna erfarenheter är något jag reflekterat kring, bearbetat och medvetandegjort. 
Resultatet av studien hade inga personliga konsekvenser för mig. Distans till ämnet 
skapade jag också genom att anamma synsättet om att informanternas berättelser inte 
var en objektiv sanning av verkligheten som sådan, utan snarare en subjektiv sanning 
som skapades tillsammans med mig i intervjusituationen.  
 
Jag såg vidare till att stanna upp, vara självkritisk och reflektera kring mitt arbete. Jag 
använde mig av både introspektiv och kollaborativ reflektion genom hela arbetet då jag 
har varit ensam som forskare. I egenskap av psykologstudent finns det också en risk att 
jag närmat mig tal som handlat om känsliga ämnen på ett annat sätt än någon som inte 
är psykologstudent hade gjort, då jag är färgad av i min utbildning och tränad på att 
uppmärksamma sådant tal. Under studiens genomförande har jag haft detta i åtanke och 
under intervjuerna har jag gått in i en intervjuare-roll och medvetet satt mina 
psykologiska tekniker åt sidan. Däremot kan jag ha haft nytta av att jag är tränad i 
samtalsmetodik och van att ställa frågor och följdfrågor på så sätt att det kan ha hjälpt 
mig få rikligare information från informanterna.  
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Etiska överväganden 
Hänsyn har tagits till de fyra etiska huvudkraven utifrån Vetenskapsrådets 
rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har tillgodosetts genom 
att samtliga informanter har fått information både skriftligt och muntligt om studiens 
genomförande och syfte, dels vid annonseringen, dels i form av mail innan intervjun 
och dels i både skriftlig och muntlig form vid själva intervjutillfället. Hänsyn till 
samtyckeskravet togs genom att informanterna informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta intervjun utan några medförande konsekvenser. 
Informerat samtycke inhämtades skriftligt via mail dagen innan intervjun samt muntlig 
vid intervjutillfället av samtliga informanter. Informationen från informanterna 
användes enbart till detta examensarbete med hänsyn till nyttjandekravet. För att 
säkerställa konfidentialitetskravet har allt material avkodats och förvarats oåtkomligt för 
obehöriga. För att skydda anonymiteten har citat som riskerat att röja en individs 
identitet uteslutits ur resultatet och analysen. Bakgrundsinformation som samlades in 
var ålder, tävlingsdisciplin, antalet tävlingar samt när de hade tävlat. Tävlingsdisciplin 
presenterades inte i studien för att ytterligare skydda anonymiteten. Förfrågan om 
deltagande har också gått ut brett via social media för att göra det svårare att härleda 
information till någon särskild individ. Alla eventuella kommentarer vid annonseringen 
på sociala media raderades direkt för att ingen skulle försöka härleda kommentarer till 
deltagande i studien. Jag har tagit i beaktning att intervjuerna skulle kunna komma att 
innehålla känsligt material och varje informant erbjöds att samtala med mig om 
intervjun efteråt om behov fanns.   
 

Resultat och Analys 
 

Min analys av de fem intervjuerna utmynnade i fyra teman: Coachens maktposition, 
Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av coachen efter 
diet. Tre teman innehöll variationer i informanternas berättelser och delades därmed in i 
underteman enligt figuren nedan (se figur 1). Temat Behovet av coachen efter diet 
ansågs vara internt sammanhållet och delades därmed inte upp i underteman. 

 
 
 
 

Figur 1. Teman [inom de blåa cirklarna] och underteman [runt om de blåa cirklarna]. 
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Följande notationsmall användes: 
 
…. Fyra punkter med mellanslag före och efter anger att en del av citatet klippts bort. 
 
[text] Text inom klammerparenteser förtydligar vad någon talar om. 
 
Coachens maktposition 
Under detta tema har jag samlat tal som enligt min tolkning beskriver hur coachen 
tillskrivs en maktposition där denne får inflytande över informanterna och därmed mer 
eller mindre påverkar dem på olika sätt. Gemensamt för informanternas tal är att det var 
viktigt för dem att följa coachen samt att coachen sågs som en expert. Till vilken grad 
informanterna upplevde att de kunde påverka dieten och ifrågasätta sin coach skilde sig 
dock åt. Vissa upplevde att de fick svar på sina frågor och att de hade visst inflytande 
över sin diet, medan andra upplevde att de aldrig fick några svar samt att de inte hade 
något inflytande över sin diet överhuvudtaget.  
 
 Vikten av att följa coachen 
Samtliga informanter ansåg att det var väldigt viktigt att göra som coachen sade och 
följa den diet som denne utformat. Lisa uttryckte att: ”Det var ju jätteviktigt för jag 
tänkte om hennes [coachens] upplägg och hennes tanke ska fungera så krävs det ju att 
jag följer det”. Informanterna berättade att de var rädda för att inte nå de resultat de 
hade som mål om de inte följde coachens plan. Detta kan ses som ett exempel på när 
rädsla för att misslyckas om coachens plan inte följs driver atleter till att göra precis så 
som coachen säger (Brownell et al., 1992). Både Malin, Lisa och Sara förklarade att de 
ville bevisa för coachen att de kunde följa planen samt inte göra sin coach besviken, 
Lisa berättade: ”Det var lite det jag kände också att skulle jag gå ifrån det så finns ju 
risken att jag dels sviker henne och dels sviker mig själv också i det mål som jag har”. 
Sara berättade att för henne blev coachens upplägg som en lag hon blev tvungen att 
följa:  
 

Ett kostschema ska man följa liksom och man ska vara en duktig atlet och komma 
i bra form och då ska man inte göra misstag. Ett misstag är att gå utanför ramarna 
utifrån vad din coach har gett dig, vare sig hur du mår eller inte. 

 
Informanternas berättelser tolkar jag som att coachen blev en viktig person för dem som 
de ville göra rätt inför, något som liknar den relation Jones et al. (2005) beskrev mellan 
simmerskan Anne och hennes coach. Denna relation tänker jag lämnar ett utrymme för 
coachen att påverka sina atleter, något som verkade förstärkas ytterligare av att 
informanterna upplevde att coachen besatt kunskap de själva saknade.  
 
 Coachen som expert 
Samtliga informanter berättade att de anlitade en coach av den anledningen att de själva 
upplevde att de saknade kunskaper om hur man tar sig i en tävlingsform och att de 
aldrig hade klarat det på egen hand. Lisa uttryckte att:  
 

Det var väl lite det att jag känner att jag inte har kunskapen för att kunna ta mig i 
en tävlingsform. Jag hade väl liksom prov-deffat eller vad man ska säga tidigare, 
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men kände att för att jag skulle ta mig till det som krävs så måste jag ha någon som 
vet hur man gör. 
 

Vad informanterna visste om deras coachers utbildning varierade dock. De uttryckte alla 
att de egentligen inte visste så mycket om exakt vilka utbildningar deras coacher hade. 
Samtliga av informanternas coacher hade coachat andra tidigare och alla coacher utom 
Saras coach hade själva tävlat inom Fitness och Bodybuilding minst en gång. Både 
Malin, Lisa och Emma hade hört av andra att deras coach var bra och hade även sett att 
deras coacher själva hade presterat bra på tävlingar. Lisa hade även sett resultat på andra 
som hennes coach hade hjälpt, Lisa sade att: ”Det kändes som hon [coachen] visste vad 
hon gjorde och kan ändå branschen relativt bra”. Informanternas tal om vad de visste om 
deras coachers bakgrund och utbildning tolkar jag som att de valde coach mer efter 
rekommendationer från andra och vad coachen själv presterat på tävlingar än efter vad 
de visste om coachens utbildning. Vidare förstår jag det som att oavsett vilken utbildning 
coachen hade så bar informanterna på en uppfattning om att coachen satt på kunskaper 
som de själva saknade och att coachen därmed tilldelades en expertroll där 
informanterna blev de okunniga mottagarna för coachens expertis (Johns & Johns, 
2000). Till vilken grad informanterna kände tillit till sin coach varierade dock, men 
oavsett detta så beskrev de alla att det var skönt att ha någon att bolla tankar med, att 
slippa tänka själva och att det var skönt att ha någon som höll koll på ens viktnedgång. 
Emma berättade att: ”Om jag skulle göra det själv så hade jag nog experimenterat 
väldigt mycket och det hade nog bara blivit helt fel”. Synen på coachen som expert kan, 
enligt mina tolkningar, ha förstärkts ytterligare av det faktum att själva upplägget som 
coachen utformade fungerade. Lisa förklarade: ”Jag fick det väldigt svart på vitt i och 
med att jag följde det upplägget som var mycket mat …. Och alltså det resulterade ändå i 
att vikten gick ned eller att man låg stabilt”. I Lisas fall fick hon bevisat för sig att 
coachens kostupplägg, trots att det var mycket mat, fick henne att gå ned i vikt. Sara 
berättade att trots att hon fick flera symtom som hon blev rädd för under sin diet så lärde 
hon sig trycka undan dessa symtom och fortsätta följa sin coach just eftersom att hans 
upplägg fungerade. Sara sade så här:  
 

För då blev jag ju rädd samtidigt för de här symtomen jag fick, men han fick ju 
också mig att tänka ”du ser ju att det går bättre, resultaten kommer ju, du går ju 
ned i fett”, så jag upplevde samtidigt det också. Då fick jag trycka bort den här 
rädslan för de här symtomen och det var ju där allt startade med att trycka bort 
olika symtom som hunger, trötthet, nedstämdhet. 
 

Jag tolkar informanternas tal om detta som att det skedde en inlärning mellan coachens 
upplägg och de resultat som upplägget gav och att vissa av informanterna därmed lärde 
sig tro på att det som coachen sade stämde. Detta tänker jag förstärkte viljan att lyda 
under coachens auktoritära expertis eftersom att informanterna därmed fann anledningar 
som rättfärdigade detta (Johns & Johns, 2000). Saras tal om hennes coach tänker jag 
också är ett exempel på en coachingstil där Saras hälsa och välmående inte togs hänsyn 
till före prestationen (Biesecker & Martz, 1999).  
 
 Möjligheten att ifrågasätta coachen och påverka dieten 
För samtliga informanter var det deras coach som ensam utformade deras dieter men till 
vilken grad de upplevde att de själva kunde påverka den varierade. Malin och Emma 
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förklarade att de blev tillfrågade om vad de brukade äta och vad de tyckte om, men 
Malin berättade att hon inte var delaktig i att påverka sin diet längs vägen: ”Nä, då var 
jag nog ganska mottaglig, tog bara emot och gjorde som han sa”. Emma visade i sin 
berättelse på skillnader mellan hennes två coacher. Emmas andra coach [coach X] gav 
henne inte något inflytande över dieten. Anna förklarade att hon ibland kunde påverka 
sin diet: ”Jag blev väldigt trött på äggvita, så då tänkte jag strunta i det till slut och så 
fick jag köra lite kaseinpulver istället för jag kände att jag inte kan trycka i mig sex 
äggvitor på kvällen”, men andra gånger gick det inte att påverka och byta ut livsmedel: 
”Jag ville gärna få äta ris istället för potatis men det fick jag inte”. Lisa å andra sidan 
upplevde ganska stor påverkan och valfrihet i sin diet även om hon berättar att vissa 
saker så som antalet gram var begränsade. Lisa berättade också att hon fick byta ut 
grönsaker om hon frågade om det och upplevde att hennes coach lyssnade till hennes 
önskemål. Sara däremot upplevde att hon inte alls hade någon påverkan på sin diet och 
att hon heller aldrig försökte påverka den eftersom att coachen var så hård: ”Han var så 
rak på sak med att det här ska du göra och det är bara att följa det, så det var lag liksom 
på nått sätt. Det blev lag”. Till vilken grad informanterna upplevde att de fick 
förklaringar och svar på frågor om dieten varierade också.  Sara upplevde att hennes 
coach inte gav henne några svar eller förklaringar överhuvudtaget:  
 

Jag fick aldrig några svar på egentligen varför jag skulle göra någonting eller 
varför jag reagerade som jag gjorde …. Han var väldigt otrevlig och tyckte nu får 
du sluta, nu får du sluta fråga massa frågor och nu får du bara ta det. 
 

Enligt min tolkning är detta ytterligare ett exempel på en coachingstil som sätter 
prestation före hälsa (Biesecker & Martz, 1999). Anna ställde frågor och upplevde att 
hennes coach lyssnade på henne, men att han inte gav henne några bra förklaringar eller 
svar på exempelvis varför hon inte fick byta ut potatis mot ris. Lisa ställde frågor om sin 
kost ibland då hon undrade över någonting och då upplevde hon att hon alltid fick bra 
och snabba svar så att hon förstod syftet med hur coachen lagt upp dieten. Emma visade 
återigen i sin berättelse på skillnader mellan olika coacher. Om den ena coachen sa hon 
så här: ”Y är väldigt så här, det är rakt och tydligt svar och så. Han ba, det är ingenting 
att oroa sig för eller så här fungerar det”. Medan om den andra coachen uttryckte hon: 
 

X kände jag inte samma att jag litade på liksom, när det inte blev så här klart och 
tydligt. För jag vill ändå veta, ja men gör man en förändring, varför gör man den 
här förändringen? Eller varför ska jag nu plocka bort eller dra ned på mängden 
havregryn liksom? Vad är tanken för vad som ska hända? Men sådana förklaringar 
fick jag aldrig utan då blev det bara så här, ja vi måste dra ned på kalorierna. 
 

Jag tolkar informanternas berättelser som att ju mer utrymme de hade att påverka dieten 
och ju mer svar och förklaringar de fick till varför de skulle äta på ett visst sätt, ju mer 
tillit kände de till sin coach och litade på det som coachen sade. Å andra sidan uppfattar 
jag också att ju mindre utrymme de hade att påverka dieten och ju mindre förklaringar 
de fick, ju mer blev det som coachen sa en lag och något man måste följa. I båda fallen 
tänker jag att coachen placerades i en maktposition där de fick en viktig roll i 
informanternas liv, eller som Sara uttryckte det: ”Man la ju sitt liv i hans [coachens] 
händer i princip, under en lång tid …. Men jag visste ju inget annat då”. Min tolkning av 
informanternas berättelser är att det skapades en maktstruktur där coachen blev den 
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auktoritära experten och en viktig person som informanterna ville tillmötesgå (Johns och 
Johns, 2000; Jones et al., 2005), och därmed fick coachen ett stort inflytande över 
informanterna. Upplevelsen av huruvida detta inflytande haft en positiv eller negativ 
påverkan på informanterna i denna studie, samt hur smycket det påverkat dem, varierar 
mellan individerna. Detta är något som teman här nedan kommer att belysa.   
 
Förhållandet till mat 
Till vilken grad informanterna upplevde att deras coach har haft en påverkan på hur de 
idag förhåller sig till mat var olika. Några informanter upplevde inte att coachen haft 
speciellt stor påverkan på hur de äter idag, medan andra uttryckte att coachen haft en 
stor påverkan på dem. I informanternas berättelser finns det både tal som visar på 
positiva konsekvenser och mer hälsosamma ätbeteenden av coachens inflytande, och på 
tal som visar på negativa konsekvenser, som i vissa fall till och med lett till förödande 
konsekvenser. Några informanter lyfte även andra faktorer som de tänkte har påverkat 
dem när det kommer till hur de idag förhåller sig till mat.  

 
Coachens påverkan 

Under detta undertema har jag samlat tal som jag tänker beskriver hur informanterna 
själva såg på den påverkan som deras coach haft på hur de äter idag. Malin berättade att 
hon tänker att hennes coach inte har påverkat henne så mycket i hur hon äter: ”Ja inte så 
mycket, det tror jag inte det har ändrat mig egentligen. Jag äter ungefär likadant nu som 
jag åt innan dieten”, men hon berättade också att vissa saker som hennes coach gjorde 
kan ha påverkat henne positivt så som att det var han som höll koll på kalorierna: 
 

Om man räknar kalorier så kan man ju bli så här, ja men om ja äter säg 1500 så 
måste jag ju göra av med 500 för att gå ned. Så att det blir en, det triggar igång 
liksom. Så det var ganska skönt att bara räkna grammen och inte räkna kalorierna. 
 

Även Lisa instämde i att det var skönt att slippa räkna kalorier och att hennes coach inte 
påverkat henne så mycket i hur hon äter idag. Samtidigt uttryckte Lisa att hon idag äter 
ungefär samma som hon gjorde i början av sin diet och att coachen kanske ändå haft viss 
inverkan på hennes matval idag:  
 

Hon [coachen] var ändå noga med att man ska kunna applicera det i vardagen sen, 
så att när man sen går ur sin diet alltså, tänk typ på det som du åt men ät lite mer. 
Så det har ju blivit bra nu i efterhand också att man kan tänka, men käka diet-
maten ungefär men ät mera av den …. Så jo, det har ändå liksom vart lite 
bidragande att det var just en coach-styrd diet ändå.  
 

Emma, Anna och Sara var alla tre eniga om att de upplevde att deras coach har haft en 
påverkan på hur de väljer att äta idag. Samtliga tre talade om att coachen var den person 
som utformade deras kostschema och att vad som stod på kostschemat har påverkat 
deras matval idag. Anna förklarade: ”Jo men det tror jag absolut med tanke på att det 
ändå är han [coachen] som lagt upp mina kostscheman. Så det har ju påverkat mig på 
vad jag ser som bra och inte bra mat”. Även Emma pratade om att coachens kostschema 
har påverkat hur hon ser på livsmedel som bra eller dåliga: ”Allt som inte finns på 
tävlingsdiets-listan så här, det ser jag som onyttiga saker”. Emma förklarade dock att 
hennes två coacher har påverkat henne på olika sätt. Den ena [coach Y] upplevde hon 
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brydde sig mer om hur hon mådde och gav henne förklaringar till varför dieten såg ut 
som den gjorde, medan den andra [coach X] upplevde hon mest var ute efter att tjäna 
pengar på henne och aldrig gav några bra förklaringar: 
 

X påverkade mig mer negativt, att där var det liksom, ska du gå ned i vikt då drar 
vi ned maten. Medan Y har varit så här, ja men det beror kanske inte på, jag kan 
inte dra ned dig mer, vi måste ändra från att äta kyckling så äter vi nu lax t ex. 
För att, ja men då behöver din kropp fett för att omvandla fett. 
 

Jag tolkar Emmas tal som att den coach som hon upplevde brydde sig mer om henne och 
gav henne förklaringar har haft en mer positiv påverkan på henne, och den coach som 
hon upplevde bara sa åt henne vad hon skulle göra och hur hon skulle äta utan 
förklaringar och visad omtanke för hennes hälsa har haft en mer negativ påverkan. Detta 
går i linje med Biesecker och Martz´s (1999) studie om hur olika coachingstilar kan 
påverka atleter. I slutänden verkade det som att de negativa konsekvenserna har haft 
störst inverkan på Emma och hur hon äter idag. Emma berättade att det som påverkat 
henne mest är att den ena coachen hela tiden drog ned på maten:  
 

Att hon drog ned maten, hela tiden. Och då har jag ju fått in det i huvudet liksom 
att, ja men ska man gå ned så måste man dra ned på maten. Och jag kan inte säga 
att man drar ned på något speciellt utan jag slutar äta allt om man säger så. Så det 
är nog det som har påverkat mig mest. 
 

Sara är den som talade om en mycket stor påverkan från coachen på hennes förhållande 
till mat och att deras samarbete till och med fått förödande konsekvenser för henne. Hon 
berättade att sedan hon påbörjade sin första diet med hennes coach så har hon haft svårt 
att hantera mat och utvecklat en ätstörning. I likhet med simmerskan Anne i Jones et al. 
(2005) studie så beskrev Sara coachen och deras samarbete som den faktor som triggade 
igång hennes ätstörning: ”Det har ju med allt detta att göra. Måltider, gram på allt, alltså 
allting som jag har berättat, det har ju påverkat mig”, även om hon inte skyller sin 
ätstörning enbart på coachen:  
 

Innan jag startade samarbetet med honom då ville jag ju komma i form liksom. 
Och eftersom jag anlitade honom och det fungerade så var det ju mer som, jag 
skyller inte min ätstörning på honom i den bemärkelsen, men det var ju det som 
fungerade för mig. Och jag hade ju så små ramar runt mig så jag provade inget 
annat heller. 
 

Jag tolkar informanternas tal inom detta undertema som att coachen har haft någon form 
av påverkan på samtliga informanter. Däremot verkade det som att till vilken grad och 
på vilket sätt de har påverkats är oerhört olika samt att andra faktorer förutom coachen 
bidrog mer eller mindre.  
 
 Andra faktorer 
Samtliga informanter nämner, förutom coachen och den coach-styrda dieten, även andra 
faktorer som de upplevde ha påverkat deras förhållningssätt till mat, något som går i 
linje med tidigare forskning om att coacher inte kan ses som ensam ansvariga för hur 
atleter påverkas (Coker, 2011; Jones et al., 2005 & Thornton, 1990). Sara berättade 
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exempelvis att hon tänker att det inte enbart var samarbetet med coachen som gjorde att 
hon hamnade i en ätstörning: ”Klart att andra saker i mitt liv också har påverkat, men 
när det kommer till att varför det här just tagit fart i maten beror på det”. Andra faktorer 
som informanterna nämnde som saker som påverkat dem var sociala media, vad andra 
äter, hur de förhållit sig till mat tidigare, dietens fysiologiska effekter, vad man 
förknippar med diet samt hur de mådde under dieten. Delar av informanternas tal tolkar 
jag som skyddande faktorer, exempelvis talade Malin och Lisa om att de försöker se de 
positiva effekterna av att äta mera efter dieten så som att ha mer energi till hårdare 
träning, bygga muskler och bli starkare, samt en inställning om att en diet är något du 
enbart kan gå på under en period av ditt liv. Här nedan följer utförligare beskrivningar 
och tolkningar om hur informanterna har påverkats när det gäller förhållandet till mat. 
 

Ökad kontroll och upptagenhet kring mat 
Ett ökat behov av att kontrollera maten uttryckte både Lisa, Emma, Anna och Sara att 
de upplevde nu jämfört med före den coach-styrda dieten. De beskrev att de idag ville 
äta mer ”ren” mat och veta vad maten innehåller. Anna gav ett exempel på detta: ”Jag 
vill ju gärna äta väldigt rent, jag äter gärna inte liksom en gryta fullt med massa olika 
grejer, utan jag vill gärna veta vad det är jag äter”. Lisa och Anna uttryckte att behovet 
av ökad kontroll över vad de äter också kunde vara något positivt och fungera som en 
trygghet. Anna sade: 
 

Jag känner ändå att jag vill ha koll för annars har jag en tendens att sitta och bara 
äta godis typ eller kebabpizza så då känner jag att det är bättre för mig att ha ett 
schema där jag ändå trivs.  

 
Emma berättade att hon fick dåligt samvete efter dieten när hon upplevde att hon inte 
längre hade kontroll över maten och att detta hade lett till striktare regler kring mat i ett 
försök att återta kontrollen. Emma berättade också att hon börjat väga sin mat och 
funderar mer över kalorier sedan hon började följa en coach-styrd tävlingsdiet och att 
hon inte längre går på känsla när hon äter. För Emma hade detta lett till att hon idag äter 
mindre och upplevde mer ångest kopplat till mat. Hon berättade också att hon idag håller 
sig till ungefär samma livsmedel som hon åt under dieten och väljer bort de livsmedel 
som inte fanns på dietschemat. För Sara blev hennes kontrollbehov över maten så stort 
under och efter dieten att hon till och med började väga sin grönsallad. Hon berättade att 
innan dieten vägde hon aldrig mat, men efter att ha vägt maten under dieten blev detta 
till slut till ett tvång för henne som hon idag arbetar med att försöka sluta med. Sara 
förklarade att hon inte bara upplevt ett ökat kontrollbehov över hur mycket hon äter utan 
också över när på dagen hon äter samt hur ofta. Hon berättade att hennes coach la den 
mesta av hennes mat kring träning och att träningen skulle ske på morgonen för då var 
förbränningen som högst enligt coachen. Sara lärde sig då att under resten av dagen 
kunde man klara sig på väldigt lite mat:  
 

Det han [coachen] lärde mig, vare sig det är rätt eller fel, så lärde han ju mig att 
man ska äta allting, det mesta av sina kalorier då, runt sin träning. Och helst träna 
på morgonen då, bara för att det ger bäst förbränning under dagen. Men då gick jag 
ju upp vid fyra-fem, åt det mesta fram till sju, då hade jag ju bara två mål kvar på 
hela dagen. Då skulle jag jobba eller klara mig i skolan. Så jag lärde mig ju på nått 
sätt att man kan klara sig, det sitter bara i huvudet. 
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Både Emma, Anna och Sara uttryckte att de upplevde att de tänker mer på mat idag 
jämfört med innan de genomförde en coach-styrd diet mot en tävling. Ett exempel på 
detta gav Anna: ”Tyvärr tänker jag nog lite för mycket när jag äter, att sitter jag på en 
pizzeria och äter så tänker jag nog mer nu att det här inte är bra, det kanske jag inte 
gjorde förut”. Anna beskrev nästan en upptagenhet kring mat nu som hon inte upplevde 
förut: 
 

Ibland kan jag ju tycka att det blir lite jobbigt, nästan som att det känns som någon 
slags ätstörning, fast inte typ anorexia eller så, men det blir som en ätstörning för 
jag tänker bara på mat hela tiden och tänker på vad jag ska äta hela tiden. Så 
väldigt mycket fokus på mat hela tiden.  

 
För några av informanterna tolkar jag det som att den coach-styrda dieten till och med 
skapade rädslor för vissa livsmedel som de beskrev att de idag väljer bort. Mest påtagligt 
verkade det ha påverkat Sara som beskrev att hennes coach uttalat sig om en rad 
livsmedel som hon idag hade svårt att äta. Här är ett exempel på detta:  
 

Sara: Jag lärde mig väl att, ja men gluten är as-farligt och typ dödligt för det är 
inflammatoriskt. 
Intervjuare: Okej, var det något som din coach sa till dig? 
Sara: Ja [skratt]. Ja och även om jag idag vet att det inte stämmer på människor 
som är friska som inte har något problem med sina tarmar, så var det ju det jag 
lärde mig om kost. Och att allt fett är dödligt förutom om det kommer från 
avokado, valnötter, mandlar eller olivolja eller riktigt smör någon gång ibland. 
Och att allt annat är uteslutet från lax, torsk, kyckling och magert rött kött.  
 

För Sara verkade det som att de livsmedel som hennes coach sa åt henne att hon inte fick 
äta blev förbjudna livsmedel och skapade ångest och en rädsla för mat. Även här går det 
enligt mina tolkningar att se likheter mellan Sara och simmerskan Anne som berättade 
att hon tog in coachens ord som sanningar som hon inte ifrågasatte (Jones et al., 2005). 
Även Anna berättade att hennes coach sa åt henne att hon inte skulle äta vissa saker så 
som fibrer, gluten och sötningsmedel. Anna sade att hon äter dessa livsmedel idag men 
att det som coachen sagt satt kvar i hennes huvud och påverkade henne fortfarande.  
 
Informanternas tal om detta undertema tolkar jag som att det som coachen sade om olika 
livsmedel och hur själva dieten utformades påverkat dem i någon grad. I vissa fall ledde 
detta till ett ökat kontrollbehov, ökad medvetenhet samt rädslor för mat. Enligt min 
tolkning verkade det som att kritiska kommentarer om mat och livsmedel, och inte bara 
om kroppen och kroppsvikten som Muscat och Long (2008) lyfte, i vissa fall kunde 
bidra till ätstörningssymtom. Det ökade kontrollbehovet över mat verkade dock även 
upplevas som positiva konsekvenser för ett par av informanterna. I informanternas 
berättelser fanns det mera tal som tydde på upplevda positiva följder av den coach-styrda 
dieten. Detta kommer att belysas i nästa undertema. 
 
 Mer balanserade matvanor 
Samtliga informanter utom Sara uttryckte i olika grad att de lärt sig äta bättre i någon 
bemärkelse. Detta tolkar jag som att för samtliga informanter medförde den coach-
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styrda dieten någon eller några positiva konsekvenser utom för Sara. Emma uttryckte att 
hon upplevt negativa konsekvenser när det gäller coach X, medan coach Y som hon 
upplevde brydde sig mer om henne som person verkar ha bidragit till en del positiva 
insikter om mat. Emma förklarade att hon idag äter mellanmål, att hon har blivit mer 
källkritisk till det tidningar skriver om mat samt att hon inte längre är rädd för 
kolhydrater:  
 

Innan min första diet då var jag väldigt så att, nej jag äter inga kolhydrater, utan 
det var bara protein och sallad typ. Men där har jag ju lärt mig att, nä men det är 
inte farligt att äta ris eller potatis.  
 

Både Lisa och Anna talade också om att de äter mer mängd mat idag än tidigare, Lisa 
sade: ”Man har fått lite perspektiv på att man kan äta mycket av bra mat så det har 
liksom varit det här positiva”. Det verkade också som att Lisa och Anna lärt sig att 
viktnedgång inte handlar om att svälta sig, Anna sade: ”Men jag lärde mig ju det att 
man, att det handlar inte om att svälta sig själv utan att man ska fortfarande äta mycket 
mat men att man ska äta rätt mat liksom”.  Enligt min tolkning liknar detta de positiva 
följder av bodybuilding bland kvinnor som Guthrie et al. (1994) fann i sin studie. Anna 
berättade att hennes coach till och med sa åt henne att hon åt för lite i början och att han 
fått henne att börja äta mellanmål och grönsaker. Anna berättade också att perioden då 
hon inte fick äta precis vad hon ville har fått henne att uppskatta mat mera och njuta mer 
av det hon äter, men det har också lett till att hon lätt trycker i sig allt på en gång när hon 
väl ”unnar” sig för att hennes hjärna inte vet om hon får äta imorgon igen. Sammantaget 
tolkar jag Annas tal om detta som att hon upplevde att det var positivt att hon kunde 
uppskatta och njuta mer av det hon äter, men också att hon upplevde en negativ aspekt i 
att det blivit svårare att balansera mat-intaget om hon inte tänker sig för. Anna uttryckte 
att hon inte tänkte att detta var något som hade med hennes coach att göra, utan att detta 
hade med fysiologiska följder från dieten att göra. Det här går i så fall att se som ett 
exempel på Goldfields (2009) resonemang om att den strikta dieten och 
kalorirestriktionen kan göra det svårare att balansera maten efteråt. Lisa däremot 
berättade att hennes coach lärt henne att balansera sitt mat-intag på ett mer hälsosamt 
sätt utan extremer samt att hon fått ett sundare tänk kring mat efter samarbetet med 
coachen. Malin var den av informanterna som överlag talade minst om hur hennes 
förhållningssätt till mat hade förändrats. Malin berättade att hon alltid haft ett bra 
förhållande till mat, men att dieten kanske fått henne att äta lite mer av ”ren” mat och lite 
mindre snacks och godis. Malin berättade att hon inte upplevde att detta hade med 
hennes coach att göra, men att dieten hade fått henne att inse vilken mat hon mådde bra 
av.  
 
Sammanfattningsvis tänker jag att detta tema i sin helhet belyst att informanterna mer 
eller mindre upplevde sig ha påverkats av den coach-styrda dieten på något sätt, men att 
det skiljer sig åt i hur de upplevde att de har påverkats samt till vilken grad. Analysen 
visar på att intervallet går mellan stark upplevd påverkan till väldigt liten upplevd 
påverkan och mellan en diagnostiserad ätstörning till mer sunda balanserade matvanor, 
och stärker således resonemanget om att coacher sitter på en position där de både kan 
förebygga, men också förvärra ätstörningsrelaterade symtom (Thompson & Sherman, 
2010 & Turk et al., 1999).  
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Tankar och känslor om kroppen 
När det kommer till tankar och känslor om kroppen så tolkar jag det som att 
informanterna ansåg att andra faktorer än coachen var det som haft störst påverkan på 
hur de såg på sin kropp. Samtliga informanter berättade samtidigt om saker som deras 
coach hade gjort eller sagt som hade påverkat dem på något sätt. Det fanns dock 
variationer i informanternas tal om detta tema. Hur informanternas tankar och känslor 
om sin kropp hade förändrats efter den coach-styrda dieten varierade mellan ökat nöje 
till ökat missnöje, och till vilken grad detta hade förändrats skilde sig också åt mellan 
informanterna. 
 

Kroppsmätningar och coachens uttalanden om kroppen 
Detta undertema består av tal som belyser hur informanterna upplevde att det som 
coachen gjorde och sade när det kommer till kroppen och dess form har påverkat dem. 
Malin, Lisa, Emma och Anna sade alla fyra att de upplevde att deras coach inte hade 
haft någon direkt påverkan på deras syn på kroppen. Exempelvis sade Emma att: ”Där 
tror jag inte att de har påverkat, det är någonting som jag själv byggt upp. Det är min 
egen kroppsuppfattning och mina egna tankar”, något som återigen stärker tidigare 
forskning om att coacher inte går att ses som ensamma ansvariga över hur atleter 
påverkas (Coker, 2011; Jones et al., 2005 & Thornton, 1990). Samtliga informanter 
berättade dock att de hade någon form av uppföljning på sina resultat med sin coach 
under dietens gång och dessa hade påverkat dem i någon bemärkelse. Exempel på 
sådana uppföljningar var kroppsfettprocentmätning, kroppsvikt, kroppsmått och 
formbilder. Sara var den som berättade om en direkt negativ koppling mellan den 
uppföljning som hennes coach gjorde och hennes tankar om kroppen:  
 

Vågen blev ju ett måste, ett tvång. Det gick över till ett tvång att man ska väga sig 
varje dag …. Och fettprocent. Jag lärde mig att inte, att jag har haft lite svårt och, 
ja men känna på mig själv liksom. Allting påminde mig om att det ska vara så lite 
[fett] som möjligt. 
 

Saras berättelse om detta kan ses som ett exempel på att upprepade viktkontroller kan 
vara en triggande faktor för ätstörningar hos vissa individer (Thompson & Sherman, 
1999 & Thornton, 1990). Emma och Anna talade även de om hur kroppsvikten fått en 
ökad betydelse för dem efter den coach-styrda dieten, även om de menade att det inte var 
just coachen som påverkat dem. Anna sade så här:  
 

Där har jag nog ändå påverkats för innan så brydde jag mig knappt och visste inte 
ens vad jag vägde för jag vägde mig aldrig. Men nu har jag ju ändå gjort det nästan 
en gång i veckan kanske i ett och ett halvt år. Och då har det ju spelat ganska stor 
roll. 
 

Lisa berättade att kroppsvikten sedan en lång tid tillbaka hade haft en stor betydelse för 
henne och att hennes känslor kring detta inte hade förändrats efter dieten. Lisa förklarade 
dock att hennes coach hade förmedlat att kroppsvikten inte var så viktig och att coachen 
hjälpte henne att se den utvecklingen hon gjorde. Lisas tal om detta uppfattade jag som 
att hon menade att andra faktorer sedan tidigare hade bidragit till hennes syn på sin 
kropp och att om hennes coach hade haft någon påverkan på henne gällande detta så var 
det i så fall åt det positiva hållet. Ett exempel på detta gav Lisa när hon berättade om hur 
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hennes coach såg på en tävlingsform: ”Så det var väl ändå väldigt skönt att man från 
början visste att även hon [coachen] ansåg att en tävlingskropp inte är en hälsosam kropp 
som du kan leva med. Så det har i och för sig varit väldigt positivt”.  Lisas coach var 
även noga med att förklara för Lisa att det var viktigt att hon förstod att hon skulle 
behöva gå upp i vikt och släppa sin form efter dieten, något som Lisa uttryckte var 
positivt att coachen förmedlade. Lisas beskrivningar om hennes coach går att se som ett 
exempel på en coach som sätter atletens hälsa och välmående i centrum vid uttalanden 
om kroppen och kroppsvikt (Biesecker & Martz, 1999). Även Emma berättade att coach 
Y sade saker som var positivt för henne att få höra så som att det är normalt att 
kroppsvikten pendlar och att andra saker som vätska kan påverka kroppsvikten. Emma 
ansåg också att uppföljningarna med coach Y, trots att de ökat hennes upptagenhet kring 
kroppsvikten, varit bra och fungerat lugnande för henne:  
 

När jag går på diet så ser jag inte själv vad som händer med kroppen från vecka till 
vecka, så att när jag var hos Y så lugnar han ändå mig liksom så här att, ja men du 
har gått ned …. Även om det bara är ett kilo så är det bara fett, för det är mer fett 
än muskler. Du behåller fortfarande din muskelmassa bra …. Jag åker dit och är så 
här, åh nu har det inte hänt någonting. Då känner jag mig liksom ganska så här 
frustrerad men åker därifrån med bra liksom, ja men det här är bra. Jag har gjort 
det jag ska och han [coach Y] är nöjd. 
 

Här visade Emmas berättelser återigen på skillnader mellan hur olika coacher påverkat 
henne olika. Om uppföljningarna med coach X sade hon: ”Där kände jag att gick ifrån 
med samma känsla som när jag kom dit …. Det var mer så här att, ah jag har inte gjort 
tillräckligt”. Anna beskrev uppföljningarna som något som ökade hennes motivation till 
att prestera och på frågan om hon tänker att hennes coach haft någon påverkan på hur 
hon ser på sin kropp så svarade hon: ”Kanske att jag under dieten uppskattade min kropp 
väldigt mycket för att jag fick väldigt bra, alltså han sa väldigt bra saker om min kropp”. 
Jag tolkade Annas tal om detta som att hon såg det som något positivt att hennes coach 
uppmuntrade henne till att komma i form, men jag tänker att det också kan ha bidragit 
till att Anna lärde sig att tävlingsform var något önskvärt och bättre än icke-tävlingsform 
och ett exempel på att coachens syn på en bra form blir något som atleten vill tillmötesgå 
(Johns & Johns, 2000) samt bidrar till en objektifiering av kroppen (Muscat & Long, 
2008). Malin beskrev att hennes coach mest sa positiva saker om hennes kropp och att 
han aldrig påpekade att hon behövde tappa fett någonstans: ”Ja det var bra för mig, för 
då fick man inga sådana här att, åh shit nu måste jag tappa mer på benen eller så. Utan 
det var, han lyfte bara positiva saker”. För Malin verkade det också vara positivt att 
hennes coach valde att ta bort den planerade uppföljande fettprocentmätningen och att 
han förmedlade att exakt vilken fettprocent man låg på inte spelade så stor roll. Malin 
berättade att pressen och stressen minskade lite då och detta kan ses som ett exempel 
som styrker det Coppola et al. (2014) lyfte i deras studie om att atleter själva bör få välja 
om de vill delta i exempelvis fettmätningar.  
 
Informanternas tal om detta undertema tolkar jag som att de upplevde att coachen inte 
har haft lika stor påverkan på deras tankar och känslor om kroppen som på deras 
förhållningssätt till mat. Dock verkade det som att vissa uttalanden som coachen gjorde 
om kroppen samt uppföljningarna i form av fettprocentmätningar, kroppsvikt och 
formbilder påverkat informanternas syn på kroppen, men på olika sätt. Informanternas 
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berättelser verkar styrka både Thompson och Shermans (1999) antagande om att 
kroppsmätningar kan öka risken för kroppsmissnöje, men också Coppola et al. (2014) 
studie som visade att uppföljningar av kroppen ibland kunde vara positivt och 
användbart för vissa individer.  
 
 Andra faktorer 
Samtliga informanter talade om att andra faktorer, förutom coachen och coachens 
uppföljningar, hade haft påverkan på deras tankar och känslor om kroppen. Faktorer de 
lyfte var kommentarer om deras kroppar från andra i sin omgivning, sociala media, 
självkänsla och självförtroende samt fitness-branschen i sig. Sara sade: ”Det har väl 
gjort lite också att sporten är en bedömningssport …. Ja, det är ju inte bara coachen 
tänker jag, utan det är ju själva sporten som har påverkat mig i att, på det också”. Själva 
sporten och kroppsförändringarna verkade också ha bidragit till att referensramarna för 
vad som sågs som en vältränad kropp hade förflyttats. Informanterna berättade att de 
numera jämförde sin form mot tävlingsformen och att detta bidragit till ett ökat 
kroppsmissnöje för de flesta av dem. Detta kan tolkas som ett exempel på att det sker en 
objektifiering av kroppen (Muscat & Long, 2008) där informanterna kontinuerligt 
utvärderar sin kropp utifrån den önskade mallen. För Malin hade dock referensramarna 
flyttats på ett positivt sätt och fått henne att inse att det hon tidigare hade tyckt var en 
stor kropp egentligen var en normal kropp. Sammantaget verkade det som att även om 
coachen har haft viss påverkan på informanternas syn på kroppen, så har också andra 
faktorer utan tvivel mer eller mindre inverkat på detta. Smolak et al. (2000) hävdade att 
hur miljön och kraven inom sporten ser ut kan bidra till en ökad risk för 
ätstörningssymtom bland vissa individer och att både omgivningen, coacher men också 
atletens personlighet bidrar. Enligt min tolkning är informanternas berättelser ett 
exempel på detta. Muscat och Long (2008) menade att atleter påverkas av kritiska 
kommentarer både från coacher, men också från sin omgivning, något som 
informanterna i denna studie verkade instämma i. Hur informanternas tankar och 
känslor om kroppen förändrats kommer nedanstående underteman att belysa ytterligare.  
 

Ökad förståelse och uppskattning för kroppen 
Under detta undertema har jag samlat tal som handlar om hur tankar och känslor om 
kroppen har förändrats åt det positiva hållet. Malin och Lisa är de två informanter som 
förde tal om detta undertema. Malin berättade att hon tyckte om sin kropp redan innan 
dieten, men att hon nog var mer nöjd med sin kropp idag då hon lärt sig uppskatta den 
mer. Malin berättade att hon tänker att alla formbilder och hennes egen mognad kan ha 
bidragit till en ökad förståelse för kroppen:  
 

Jag kan förändra den [kroppen] om jag vill, jag kan forma den. Och nu vill jag ju 
liksom bli starkare igen och då får det vara så. Då är det bra att det liksom ligger 
lite fett eller lite lagom omkring. Så det gör mig inte så mycket just nu. 
 

För Malin verkar insikten om att hon kunde förändra sin kropp om hon ville varit något 
positivt och hon berättade också att ökad muskelmassa var något som lett till att hon 
idag kände sig mer nöjd med sig själv. Jag ser Malins berättelse som ett exempel på att 
bli stark och bygga muskler kan fungera som en faktor som höjer kroppsnöjet och 
därmed kan bli en skyddande faktor mot ätstörningar och kroppsmissnöje (Guthrie et al., 
1994). Lisa talade om en ökad insikt i att tävlingsform kostar på och att det inte är 
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hälsosamt att vara i den under en längre tid. Detta hade för henne lett till en ökad 
förståelse för kroppen och en sundare syn på den, men samtidigt berättade Lisa att hon 
fortfarande var missnöjd med sin kropp. 
 
 Ökat missnöje över kroppen 
Detta undertema belyser tal som handlar om hur tankar och känslor om kroppen har 
förändrats åt det negativa hållet. Samtliga informanter utom Malin förde tal om detta 
undertema. Gemensamt för Emma, Anna och Sara är att de alla tre upplevde att de efter 
perioden på tävlingsdiet blivit mer missnöjda med sin kropp och såg den som stor och 
tjock. Ett exempel på detta var när Emma berättade om hur hon såg på sin kropp innan 
hennes första diet och hur hon såg på den nu efteråt. Om perioden innan sade hon så 
här: ”Då var jag ju mer nöjd med mig själv och så. Så började jag liksom träna och såg 
förändringen och var liksom stolt över det”. Medan om perioden efteråt berättade hon 
följande: ”Som jag har varit inne på där att jag tycker själv att, ja men som nu, att jag är 
tjock och därmed så här självförtroendemässigt att, nä men då är man inte snygg heller 
liksom så”. För Emma verkade det som att perioden på tävlingsdiet hade påverkat 
hennes syn på kroppen negativt och också påverkat hennes självförtroende när det 
kommer till hennes utseende. Emma talade även om att hon idag jämför sig mer mot 
andras kroppar och att hon inte tycker att hon är någon speciell när hon inte är i 
tävlingsform. Anna förklarade att hon idag funderar mer på sitt utseende och tittar sig 
själv oftare i spegeln än förut och att detta var något som var negativt för henne. Anna 
sade också: ”Jag tycker nog att jag hela tiden är liksom tjock fast än jag egentligen inte 
är det”. Även Sara berättade om ett ökat kroppsmissnöje och upptagenhet kring kroppen 
efter perioden på tävlingsdiet jämfört med innan. Lisa berättade att hon trivs mer med 
en tävlingskropp med väldefinierade muskler och att hon skulle vilja vara smalare även 
om hon kan tänka att det inte är hälsosamt. Lisa förklarade att hon långt innan dieten 
känt missnöje över kroppen och att hennes kroppsmissnöje egentligen inte ökat efter 
perioden på tävlingsdiet. Däremot tolkar jag hennes berättelse som att det blivit svårare 
för henne att känna sig nöjd då miljön och kraven inom sporten bidragit till en 
förändrad syn på hur en vältränad kropp ska se ut (Smolak et al., 2000). Dessa utsagor 
kan enligt min mening ses som ytterligare exempel på hur atleternas kroppar blir till 
objekt som ska formas och utvärderas snarare än att atleterna ses som personer med 
känslor och specifika funktioner (Muscat & Long, 2008).  
 
Enligt min tolkning av informanternas tal om temat tankar och känslor om kroppen, så 
verkade det som att informanterna upplevde att coachen inte hade påverkat dem lika 
mycket gällande detta som de upplevde att coachen hade påverkat deras förhållningssätt 
till mat. Informanterna pratade mer om andra faktorer. Framförallt om att processen av 
att förändra sin kropp hade fått dem att börja jämföra sin kropp mot sin tävlingsform, 
något som bidragit till ett ökat kroppsmissnöje hos de flesta av informanterna. Både 
Goldfield (2009) och Andersen et al., (1998) lyfte att sporten Bodybuilding skulle 
kunna ses som en riskfaktor bland vissa kvinnor att drabbas av kroppsmissnöje och 
några av informanternas tal går att se som exempel på detta. Samtidigt talade en av 
informanterna om kroppsförändringarna som något positivt och detta kan ses som ett 
exempel på att sporten Bodybuilding också kan fungera som en skyddande faktor mot 
kroppsmissnöje (Guthrie et al., 1994). Även om informanternas ökade kroppsmissnöje 
tillskrevs sporten och andra faktorer främst, så uttryckte de också att det fanns saker 
som coachen hade sagt om kroppen och kroppsmätningar som genomfördes som de 
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upplevde hade påverkat dem i någon bemärkelse. Samtliga informanter uttryckte att de 
hade varit hjälpsamt för dem att få mer hjälp av sin coach perioden efter dieten och 
detta är något som det sista temat handlar om. 
 
Behovet av coachen efter dieten 
Samtliga informanter lyfte att veckorna direkt efter dieten var den period som de 
upplevde var allra tuffast. De talade om att de under denna period kände sig vilsna, att de 
hade problem med att hantera mat samt att det var svårt att acceptera viktuppgången. 
Vissa informanter talade om hetsätning och ett konstant sug som medförde skuldkänslor, 
och andra informanter talade om att de hade problem med att äta tillräckligt. För vissa 
fungerade dieten som en trygghet som helt plötsligt försvann när de klev av den. Malin 
berättade om hur hon kunde känna just efteråt:  
 

Hjärnan är så himla konstig och spökig med sånt här att den tycker att man blir 
tjock och sånt här. Så det var väl lite så att man fick trycka bort de känslorna och 
så här. Men det var nog under de två-tre veckorna så var det nog att man inte 
riktigt visste hur man skulle hantera sin, ja men viktuppgång helt enkelt. 
 

Tidigare forskning har lyft att en längre tid på ett kaloriunderskott kan leda till en rad 
psykologiska och fysiologiska följder som exempelvis hetsätning, ångest och skuld, ökat 
sug, svårigheter att hantera mat samt en förändrad kroppsuppfattning där de lättare ser 
sig själva som överviktiga (Keys, 1950; Polivy, 1996; Sundgot-Borgen & Garthe, 2011 
& Wilson, 1993). Informanternas berättelser om tiden direkt efter dieten skulle kunna 
tolkas som konsekvenser av själva kalorirestriktionen och inte nödvändigtvis som en 
konsekvens av coachens metoder. Gemensamt för samtliga informanter var dock att de 
uttryckte ett behov av mer stöttning från coachen direkt efter tävlingsdieten trots att två 
stycken beskrev att de hade fått en del råd. Sara var en av tre informanter som inte fick 
någon uppföljning alls efteråt och uttryckte att hon trodde att en uppföljning från 
coachen efter tävling verkligen hade varit hjälpsamt för henne:  
 

Ja verkligen. Man har inte alla fötterna på jorden efter en avslutad diet. Du är ju 
fortfarande i svältläge och kan inte tänka normalt liksom, det är klart man vill ha 
någon att bolla med, det vill man ju hela tiden för det är en trygghet. Det är ju ens 
trygghet under så låg tid innan tävling, då vill man ju att de ska vara en efter också.  
 

Detta kan ses som exempel på att stöd från någon annan vid viktnedgång också kan 
fungera skyddande mot ätstörningar (Sundgot-Borgen & Garthe, 2011). Informanterna 
talade även om att det hade varit hjälpsamt att få mer råd och förklaringar kring vad som 
kunde hända med kroppen och hjärnan efter en lång tävlingsdiet så att de hade varit mer 
förberedda på detta. Anna uttryckte sig så här: 
 

Han kunde kanske ge mig lite råd på hur jag skulle tänka nu framöver. Att liksom 
berätta för mig att jag kommer att gå upp i vikt och att det, ja men att han kunde 
liksom berätta för mig allt som jag egentligen redan visste, bara det att han 
försökte liksom, eller att han skulle liksom trycka in det i huvudet på mig att jag är 
fin som jag är typ.  
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Annas uttryck tolkar jag som en önskan om en coach som visar omtanke för hennes 
hälsa och välmående när denne talar om kroppen, och stödjer således Biesecker och 
Martzs (1999) slutsats om hur olika coaching stilar kan påverka. Det kan också ses som 
ett uttryck för en önskan om att också ses som en person med känslor och andra 
funktioner och inte bara som ett objekt och en kropp som ska formas (Muscat & Long, 
2008), något som också går i linje med Jones et al. (2005) slutsats om att coacher bör 
hjälpa atleter att skapa ett självvärde som inte enbart hänger på prestationer. Samtliga 
informanter uttryckte att coacher borde ha goda kunskaper om kroppen men att de 
upplevde att det fanns en del coacher som saknade tillräckliga kunskaper. Ett exempel på 
detta gav Sara:  
 

Det är så många tjejer idag som har det, som får mer eller mindre grader av 
ätstörningar. Och så många som utbildar sig till coacher som inte har en aning om 
vad de utsätter människor för när de dietar. 
 

Det Sara sade stämmer väl överens med vad tidigare forskning visat om coachers 
bristande kunskaper om sitt inflytande på atleter och om ätstörningar (Griffin & Harris, 
1996; Nowicka et al., , 2013 & Sundgot-Borgen, 2013). Tiden direkt efter dieten verkar 
ha varit en kritisk period för informanterna där fortsatt stöd från coachen hade behövts i 
större utsträckning än vad de fick. Jag förstår det också som att informanterna menade 
att coacher behöver mera kunskaper om hur en diet kan påverka en individ samt att 
coacher behöver bli bättre på att använda dessa kunskaper i preventivt syfte. Detta tolkar 
jag som ett uttryck för att de tänker att coachen ändå har ett visst inflytande på dem och 
beroende på vilket stöd coachen ger så kan denna antingen förebygga eller förvärra 
ätstörningssymtom (Thompson & Sherman, 2010 & Turk et al., 1999).  
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter 
upplever att deras coach haft på dem. Syftet var också att undersöka hur coachen och 
den coachstyrda-dieten påverkat deras förhållande till mat och deras tankar och känslor 
om kroppen. Analysen av informanternas berättelser visade på att coacherna i denna 
studie hade en inverkan på sina atleter då de tillskrevs en expertroll och en 
maktposition, men att denna inverkan på atleternas förhållande till mat och tankar och 
känslor om kroppen varierade mellan atleterna. Intervallet gick från ett mer balanserat 
förhållande till mat till en ökad kontroll och upptagenhet kring mat, samt från en ökad 
förståelse och acceptans för kroppen till ett ökat kroppsmissnöje. Coachen kunde inte 
ses som ensam ansvarig över hur atleterna påverkades utan flertalet andra faktorer 
verkade också interagera i utfallet, bland annat kraven från sporten i sig. Informanterna 
verkade uppleva en större påverkan från coachen gällande förhållandet till mat än på 
tankar och känslor om kroppen. Det fanns också ett behov av ett ökat stöd från coachen 
efter dieten vilket kan ses som ett uttryck för att informanterna menade att coacher inom 
Fitness och Bodybuilding i viss mån kan påverka utfallet gällande förhållandet till mat 
och kroppen. Nedan diskuteras studiens frågeställningar och metod. Avslutningsvis ges 
en övergripande slutsats, rekommendationer samt förslag på vidare forskning.  
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Vilket inflytande har coachen? 
Tidigare forskning har lyft att coacher är personer som kan ha ett stort inflytande på sina 
atleter inom andra idrotter (Cassidy et al., 2004; Coppola et al., 2014; Currie, 2010; de 
Bruin et al., 2009; Johns & Johns, 2000; Jones et al., 2005; Kong & Harris, 2015 & 
Muscat & Long, 2008), och denna studie går i linje med detta antagande och kan 
därmed anses antyda att detta gäller även inom sporten Fitness och Bodybuilding. 
Kvinnorna i denna studie verkade alla ha påverkats av sin coach i någon bemärkelse. 
Vilket inflytande de upplevde att coachen haft på dem varierade dock mellan 
individerna. Enligt min tolkning verkade detta utfall delvis bero på hur coachen var, 
alltså relationen mellan coach och atlet samt coachingstilen verkade påverka det 
inflytandet som coachen hade. Exempelvis berättade Emma om att hon upplevde att 
hennes två olika coacher påverkat henne på olika sätt. Enligt min uppfattning menade 
Emma att den coach som hade en coachingstil likt den Biesecker & Martz (1999) 
beskrev som en coachingstil som lägger mer fokus vid atletens välmående och hälsa 
hade en mer positiv inverkan på henne än den coach hon upplevde inte brydde sig om 
henne på samma sätt. Även Lisa berättade om en coach som visade stor hänsyn till 
hennes välmående något som verkade haft en positiv inverkan på Lisa. Sara å andra 
sidan beskrev en coachingstil där prestation uttrycktes vara viktigare än hennes 
personliga hälsa, vilket medförde enorma negativa konsekvenser för henne där hon 
bland annat lärde sig trycka undan kroppens signaler. Utifrån informanternas berättelser 
kan denna studie anses gå i linje med Biesecker & Martz (1999) slutsats om att 
coachens coachingstil kan påverka atleter och att coacher bör visa hänsyn för atleters 
personliga hälsa för att minska risken för ätrelaterade problem och kroppsmissnöje 
bland atleter.  
 
I likhet med Thompson och Sherman (2010) och Turk et al. (1999) resonemang, så 
verkade det som att coacherna i denna studie hade ett inflytande där de både kunde 
förebygga, men också förvärra ätstörningsrelaterade symtom hos vissa individer. Detta 
inflytande möjliggjordes genom den maktposition som coachen tillskrevs. Att nå en 
tävlingsform i Fitness är svårt och krävande och samtliga informanterna ansåg att de 
själva saknade kunskaper för att genomföra detta vilket skapade anledningar till att följa 
en coach. Coachen ansågs vara experten och de kritiska ögon för den kroppsform 
atleten ville uppnå (Johns & Johns, 2000), och i rädsla av att inte nå denna form och 
svika coachen eller sig själva så blev informanterna villiga att ovillkorligt följa sin 
coach (Brownell et al., 1992). Jag tänker att för vissa av informanterna kan det dock 
tänkas vara så att det inte var rädsla för misslyckande som drev dem utan snarare 
nyfikenhet och motivation till att se vad de kunde åstadkomma. Oavsett vilket så 
tillskrevs coachen en expertroll där dennes plan redan innan var något informanterna 
bestämt sig för att följa i jakten på att nå deras mål, och när planen visade sig fungera så 
stärktes deras vilja att följa den ytterligare (Johns & Johns, 2000). För att en individ ska 
känna sig övertygad att följa någon eller något och tro på det, så krävs det enligt Levine 
(2003) att individen upplever ett förtroende för denne eller detta. Detta förtroende kan 
skapas genom upplevd auktoritet, ärlighet och/eller gillande.  Han menar att människor 
blir mer benägna att följa personer som uppfyller någon av dessa tre faktorer och kan till 
och med göra det utan att ifrågasätta. Vi antar att det som personen i en sådan position 
säger stämmer och blir mer mottagliga för dennes budskap. Levine (2003) menar att 
detta beror på att vi genom vår uppväxt lärt oss lyda under auktoriteter och ser dem som 
personer som sitter på kunskap och makt över saker vi vill ha samt att det anses 
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moraliskt korrekt att visa respekt för auktoriteter. Vidare menar han att ärlighet har en 
stark moralisk koppling till förtroende, samt att människor är mer benägna att känna 
förtroende för personer de gillar. Denna modell kan vara användbar för att förstå 
inflytandet coachen fick över informanterna i föreliggande studie. Min tolkning är att 
informanterna såg coachen som en expert och auktoritet som satt på kunskap och makt 
över något de ville uppnå. När planen som coachen utformat också visade sig fungera så 
kan det tänkas att informanterna upplevde coachen som ärlig. Coachen sågs också som 
en förebild inom sporten för informanterna och hade förmodligen anlitats för att de 
utstrålade något som informanterna gillade. Den relation som skapades i och med detta 
medförde enligt min tolkning ett utrymme där coacher både medvetet och omedvetet 
kunde påverka sina atleter. Levine (2003) menade att det finns risker med att okritiskt 
lita på en auktoritet. Han lyfter att bara för att de kan mycket inom ett område så 
behöver det inte betyda att de alltid har rätt, samt att det finns en risk att vi generaliserar 
deras expertis inom ett område till flera områden och tror på saker de säger även inom 
områden de inte kan särskilt mycket om. Han förklarar också att det kan finnas 
auktoriteter som påstår att de har utbildningar och kunskaper de inte har. Informanterna 
i denna studie uttryckte att de valde coach mer efter rekommendationer från andra och 
resultat som coachen visat upp, än från vilken utbildning de hade. De uttryckte också att 
det finns coacher inom branschen som saknar tillräckliga kunskaper om kroppen, om 
ätstörningar, om den inverkan de har på sina atleter samt om vad de utsätter atleter för 
när de sätter dem på en diet. Detta tillsammans med att coachen fick en maktposition 
och sågs som en auktoritet som vissa av informanterna okritiskt följde, kan anses utgöra 
en risk för att atleter inom sporten kan påverkas negativt.  Poczwardowski et al. (2002) 
menade att en stark förpliktelse mot och/eller beroende av coachen från atletens sida 
kunde leda till en ökad risk för ätstörningar, något som denna studie delvis kunde 
instämma i. Sara uttryckte en stark förpliktelse mot sin coach och menade att som atlet 
ska coachen följas och att gå utanför coachens plan var ett misslyckande för henne. För 
Sara, som också utvecklade en ätstörning, var coachens ord en lag som hon inte 
ifrågasatte och hennes berättelse liknar också den om simmerskan Anne där coachen 
kunde ses som en utlösande trigger för hennes ätstörning (Jones et al., 2005).   
 
I den maktposition som coachen tillskrevs fick även kommentarer från coachen 
möjlighet att påverka atleterna, vilket går i linje med tidigare forskning (Kerr et al., 
2006 & Muscat & Long, 2008). Muscat och Long (2008) lyfte att kritiska kommentarer 
från coacher om kroppen och kroppsvikt kunde påverka atleter negativt och öka risken 
för ätstörningssymtom. I denna studie berättade dock informanterna mest om 
kommentarer om livsmedel från coachen och hur dessa uttalanden hade haft en inverkan 
på deras matval och förhållande till mat idag. Coachen sågs som experten på området 
och detta ledde till att informanterna litade på coachens ord och tog till sig dem som 
sanningar. Bland annat hade ett par av informanterna skapat rädslor för vissa livsmedel 
på grund av detta, något som kan ses som ytterligare ett exempel på risken med att 
okritiskt följa en auktoritet (Levine, 2003). Det kan därmed anses vara viktigt att 
coacher tänker på hur de kommenterar, inte bara kroppen, utan också mat och livsmedel 
och hur detta kan komma att påverka deras atleter.  Uttalanden om viktnedgång och 
kroppsvikt är något som fitness-atleter redan innan förväntar sig få höra från sina 
coacher då sporten går ut på att komma i en kroppsform med låg fettprocent, och kanske 
kan detta ha påverkat att informanterna inte upplevde att kommentarer från coachen om 
just kroppen påverkat dem lika mycket utan menade att deras syn på kroppen mer var 
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något de själva format. Kommentarer om kroppen från coachen beskrevs av kvinnorna i 
denna studie oftast som positiva och hjälpte dem att se deras utveckling. Utifrån min 
tolkning kan dock dessa uppmuntrande kommentarer om kroppen också fungera som en 
förstärkning av den objektifiering av kroppen som Muscat och Long (2008) menade 
kunde ske av kritiska kommentarer. Jag tänker att även positiva uppmuntrande 
kommentarer från coachen om kroppens form kan bidra till en ökad utvärdering av den 
egna kroppen där kroppen enbart blir ett verktyg som ska formas till en önskad form. 
Värdet hos personen kan då riskera att enbart relateras till den kropp individen uppvisar 
utan att fånga upp den person denne är och de egenskaper denne har. Om detta värde i 
för stor utsträckning läggs vid kroppens form och utseende kan problem uppstå när 
atleten efter tävling ska släppa denna form, något som både Emma och Anna gav 
exempel på. Denna objektifiering kan då öka risken för kroppsmissnöje och 
ätstörningssymtom (Muscat & Long, 2008). Jag tänker att coacher bör vara medvetna 
om detta och följa Annas råd om att också ”trycka in i atleters huvuden” att de är fina 
som de är, och därmed hjälpa atleter att skapa ett självvärde som inte enbart hänger på 
de idrottsliga prestationerna (Jones et al., 2005), i detta fall inte enbart på kroppsformen.  
 
Trots att informanterna inte ansåg att coachen påverkat dem särskilt mycket gällande 
deras kroppssyn, så visade det sig att de upplevde att de kroppsmätningar som 
genomfördes så som fettmätningar, viktkontroll och kroppsmått hade haft någon form 
av inverkan på dem. För vissa fungerade det som motiverande och bidrog till en ökad 
förståelse för kroppen, medan för några medförde det ett ökat kroppsmissnöje och 
bidrog till en ökad risk för ätstörningssymtom i linje med tidigare forskning (Coppola et 
al., 2014 & Thompson & Sherman, 1999). Detta styrker därmed även Coppola et al. 
(2014) förslag om att atleter själva borde få välja om de vill delta i kroppsmätningar och 
var också något som ett par av kvinnorna i denna studie uttryckte. Exempelvis sade 
både Malin och Anna att det var skönt att slippa fettmätningarna. Kroppsmätningar kan 
inom Fitness och Bodybuilding anses nödvändiga för att kunna hjälpa atleten mot sina 
mål, men jag tänker att coacher bör fundera över vilka mätningar som behövs, hur dessa 
genomförs, hur de kommenteras samt hur olika individer uppfattar dem. I linje med 
Thornton (1990) så visade denna studie på att upprepade viktkontroller kan trigga 
ätstörningar hos vissa individer.  
 
Enligt Muscat och Long (2008) är det inte bara coacher som bidrar till objektifieringen 
av atleters kroppar, det gör även omgivningen, något som också informanterna i denna 
studie uttryckte. Utifrån dessa kvinnors berättelser tänker jag att även sporten i sig har 
en stor del i denna objektifiering och verkade påverka hur de såg på sin kropp. 
Exempelvis uttryckte de att sporten hade påverkat deras syn på vad som räknas som en 
vältränad kropp och att detta lett till ökat kroppsmissnöje för de flesta av dem. Denna 
studie kan därmed anses stärka antagandet om att miljön och kraven inom sporten i sig 
bidrar till en ökad risk för ätstörningar och kroppsmissnöje hos vissa individer 
(Andersen et al., 1998; Goldfield, 2009 & Smolak et al., 2000), samt att coacher inte 
kan ses som ensam ansvariga över hur atleter påverkas (Coker, 2011; Jones et al., 2005 
& Thornton, 1990). Analysen av intervjuerna i denna studie visar, i likhet med tidigare 
forskning (Andersen et al., 1998; Goldfield, 2009 & Guthrie et al., 1994), på att kvinnor 
inom Fitness och Bodybuilding ätbeteenden och syn på kroppen kan påverkas av 
sporten på olika sätt. Det går både i linje med antagandet om att sporten kan främja 
ohälsosamma ätbeteenden och ökat kroppsmissnöje (Goldfield, 2009 & Andersen et al., 
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1998), men också att sporten kan främja mer hälsosamma ätbeteenden och ett ökat 
kroppsnöje (Guthrie et al., 1994). Thompson och Sherman (1993) beskrev i deras bok 
Helping athletes with eating disorders att subkulturen inom den specifika sporten kunde 
ha en stark påverkan på atleters ätbeteenden, och Atkinson och Young (2008) lyfte i 
boken Deviance and social control in sport att atleter gärna vill följa de rådande 
normerna inom deras sport och att dessa normer ibland kunde bidra till utvecklandet av 
ätstörningar. Inom Fitness och Bodybuilding kan de rådande normerna kring 
kroppsideal och ätbeteenden anses vara extrema och dessa normer verkar ha påverkat 
kvinnorna i föreliggande studie. För att minska risken för att atleter inom Fitness och 
Bodybuilding påverkas negativt av de rådande normerna inom sporten kan coachen 
fylla en viktig funktion. Jag tänker att det blir viktigt att coacher pratar om dessa ideal 
och lyfter att en tävlingsform och en tävlingsdiet inte är hälsosamt på lång sikt, precis så 
som Lisas coach gjorde. Coacher kan också fylla en viktig roll i upptäckandet av 
ätstörningar, men då beteendet och kroppsideal inom sportens subkultur kan bli sedda 
som normala och förväntade inom sporten (Johns, 1998), så kan upptäckandet av 
ätstörningssymtom försvåras (Sherman & Thompson, 2001). Thompson och Sherman 
(2010) menade dessutom att ätstörda beteenden kan blir mer riskfyllda när atleten 
internaliserat dem som en normal del av sporten eftersom att de då ser dessa beteenden 
som okej. Detta menar jag att coacher inom Fitness och Bodybuilding behöver bli 
medvetna om.  
 
Enligt Shepherd och Raats (2006) är ätbeteenden något om är oerhört komplext och de 
menar att en rad olika faktorer påverkar våra matval och vårt förhållande till mat. 
Grogan (1999) beskrev att även vår kroppsuppfattning är något som formas i ett 
samspel av flertalet olika faktorer. Flera andra forskare (Keys, 1950; Polivy, 1996; 
Sundgot-Borgen & Garthe, 2011 & Wilson, 1993) visade därtill på att själva 
energiunderskottet i sig kan leda till en rad olika både psykologiska och fysiologiska 
följder som i allra högsta grad kan påverka individer och deras förhållande till mat och 
syn på kroppen. Allt detta anser jag är viktigt att komma ihåg när vi försöker förstå hur 
kvinnorna i denna studies förhållande till mat och tankar och känslor om kroppen 
påverkades. Coachens ord var viktiga för samtliga informanter och alla var i mer eller 
mindre beroendeställning till sin coach, trots detta upplevde inte alla att coachen hade 
påverkat dem särskilt starkt. Detta tyder på att också andra faktorer förutom coachen 
interagerade i hur atleternas förhållande till mat och tankar och känslor om kroppen 
påverkades. Thompson och Sherman (2010) kopplade samman vissa personlighetsdrag 
och beteenden med ökad risk för ätstörningssymtom inom idrotten. De menade att 
anorektiker och något de kallar för ”the good athlete” uppvisade liknande beteenden. 
Termen ”the good athlete” beskrev de som någon som har en vilja att arbeta hårdare än 
andra, som förnekar smärta och skador, som har en hög benägenhet att anpassa sig efter 
coachens instruktioner, en vilja att uppnå perfektion samt en strävan efter att hela tiden 
prestera bättre. De tyckte sig se att dessa atleter och anorektiker delade en stark 
förpliktelse mot att träna hårt, utöva hård disciplin, trycka undan kroppsliga signaler och 
känslor, genomlida smärta samt utmana sina fysiska gränser för att nå deras önskade 
mål. Vidare lyfte författarna också att båda grupperna uppvisade en vilja att behaga 
andra som för ”the good athlete” kom sig i uttryck av att följa vad än coachen sa åt dem 
att göra. De menade inte att ”the good athlete” nödvändigtvis utvecklade 
ätstörningssymtom, men de lyfte att dessa atleter kunde löpa en ökad risk. Enligt mig 
går det att se likheter mellan ”the good athlete” och Sara i föreliggande studie. Sara 
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uttryckte ett starkt driv att vara en duktig atlet och tillmötesgå sin coach, vilket också 
ledde till att hon lärde sig trycka undan sina kroppsliga signaler för att nå de önskade 
målen. Kanske bör coacher vara extra uppmärksamma på atleter som uppvisar 
beteenden likt ”the good athlete”, och ibland bromsa dem istället för att pusha på dem 
hårdare. Trots att coacher inte kan ses som ensam ansvariga över hur atleter påverkas, 
så håller jag med Jones et al. (2005) om att coachens ansvar inte bör förminskas då de 
kan fungera som en triggande faktor, samt att de sitter på en position där de kan förvärra 
ätstörningsrelaterade symtom hos sårbara individer (Thompson & Sherman, 2010 & 
Turk et al., 1999). Även om en coach inte kan kontrollera för hur varje enskild atlet 
tolkar det som de gör och säger och inte heller kan kontrollera för alla andra 
interagerande faktorer, så kan de styra och reflektera över åtminstone sitt eget beteende. 
Coker (2011) lyfte att individer tolkar kommentarer och påtryckningar från coacher 
olika och att bland annat erfarenheter med tidigare coacher kan påverka dessa 
tolkningar. Om detta stämmer så bör coacher ta ansvar för hur de uttrycker sig och vara 
noga med att ge förklaringar på hur de tänker i ett förebyggande syfte anser jag.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie uttryckte också ett ökat behov av stöd från sin coach 
efter tävlingsdieten. Detta kan ses som ett uttryck för att kvinnorna i denna studie ansåg 
att deras coacher delvis hade kunnat påverka utfallet efter dieten. Tidigare forskning 
har, som ovan nämnt, tittat på hur atleters förhållande till mat och kroppen kan påverkas 
av en coach i en kontext där coachen inte förväntas coacha sina atleter inom nutrition 
och kroppsform. Denna studie tyder på att även coacher som uttalat ska coacha inom 
dessa områden bör tänka på hur de gör detta för att minska risken att påverka sina 
atleter negativt. Vidare forskning behövs för att svara på om, och i så fall vilken, 
skillnad det gör att följa en coach som uttalat förväntas hjälpa en individ med 
viktnedgång och att forma kroppen, jämfört med en coach som främst ska coacha inom 
andra områden men som där också uttalar sig om kropp och mat. Sundgot-Borgen och 
Garthe (2011) menade att atleter som får hjälp och övervakning vid viktnedgång löper 
mindre risk att drabbas av ätstörningssymtom. Huruvida det är så kan denna studie inte 
svara på, men den har visat på att andra faktorer än bara själva övervakandet 
interagerar, bland annat coachens coaching stil och metoder. Vidare forskning behövs 
också för att förstå mer om hur själva sporten påverkar de tävlande atleterna samt för att 
undersöka frågan som Andersen et al. (1998) och Goldfield (2009) lyfte om huruvida 
det är så att det finns kvinnor med en historia av ätstörningssymtom som letar sig till 
sporten Fitness och Bodybuilding eller om sporten främjar ätstörningssymtom hos vissa 
individer. Om det är så att sporten främjar ätstörningssymtom hos vissa individer blir 
det viktigt att förstå mer om den inverkan coacher har på detta då coacher också utgör 
en stor del av denna sport. Å andra sidan, om det är så att kvinnor med en historia av 
ätstörningssymtom letar sig till sporten, så behöver coacher också förstå mer om hur de 
kan komma att påverka dessa kvinnor. 
 
Metoddiskussion 
Då denna studie hade en kvalitativ ansats går det inte att utifrån studies resultat uttala 
sig om hur stor andel som drabbas av ätstörningar och hur stor andel som utvecklar mer 
hälsosamma ätbeteenden. Det går heller inte att säga något om hur stor andel som 
påverkas starkt av sin coach och hur många som upplever att de inte påverkas så 
mycket, eller hur stor del av förändringarna i atleternas förhållande till mat och kroppen 
som kan förklaras av coachens inverkan. Mer forskning behövs för att undersöka detta. 
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Denna studie kan dock visa på hur olika kvinnliga fitness-atleter kan påverkas av en 
coach och en coach-styrd diet. Oavsett hur stor andel som påverkas på det ena eller 
andra sättet är det viktigt att lyfta alla de upplevelser som kan finnas bland denna 
population. Denna studie har kunnat visa på både positiva och negativa upplevelser, 
men det går inte att utesluta att det kan finnas upplevelser bland kvinnliga fitness-atleter 
som inte representeras i denna studie. Syftet var dock att explorativt undersöka ämnet 
och bidra med kunskap till coacher inom branschen att ta med sig i sin framtida 
coaching, något jag anser att studien kunnat bidra till.  
 
Studien hade en abduktiv ansats, där en del av litteraturen lästes innan, men ytterligare 
litteratur kompletterades med i efterhand. Materialet analyserades sedan med tematisk 
analys. Metodval och ansats har alltid en inverkan på tolkningen av materialet, så dessa 
fynd bör därför inte betraktas som en absolut sanning. Fler studier med andra metodval 
och ansatser behövs för att kunna dra fler och säkrare slutsatser. Svaren från 
informanterna kan därtill ha påverkats av det informanterna visste om mina tidigare 
erfarenheter. Å andra sidan kan bekantskapen med ämnet anses utgöra en styrka i denna 
studie då det skapade förutsättningar för informanterna att uppleva en trygghet och 
känna sig förstådda, vilket öppnade upp för att samtala djupare om ämnet och delge 
känslig information. Ytterligare en svaghet med studien är att jag var ensam som 
forskare. Det vore därmed önskvärt att använda sig av forskartriangulering för att 
undersöka ämnet.  
 
Kvinnorna i föreliggande studie gick inte på en tävlingsdiet under studiens 
genomförande. Tidigare forskning (Guthrie et al., 1994) har lyft att en pågående 
tävlingsdiet kan påverka svaren och min egen erfarenhet går också i linje med detta. 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga fitness-atleter upplever att de 
har påverkats av en coach-styrd diet och därmed var det nödvändigt att utesluta atleter 
som var under pågående diet. För vidare forskning vore det dock intressant att också 
undersöka hur kvinnor under pågående diet upplever samarbetet med coachen för att 
kunna förstå mera om de processer som sker. En svaghet med att intervjua kvinnorna en 
tid efter dieten är att det kan vara svårt att svara på frågor rörande hur den coach-styrda 
dieten och coachen påverkat en, då det kan vara svårt att minnas hur det var innan. Det 
hade därmed varit fördelaktigt att genomföra en longitudinell studie där data samlas in 
både före och efter den coach-styrda dieten. Denna studie inkluderade enbart kvinnor 
som hade haft en coach som lagt upp tävlingsdieten, men det finns även kvinnor som 
tävlar inom Fitness och Bodybuilding som utformar sin tävlingsdiet på egen hand. En 
studie som inkluderar båda dessa grupper och tittar på skillnader dem emellan skulle 
kunna bidra till mer information och starkare slutsatser om hur just coachen påverkar 
atleterna. Trots att denna studie inte kan bidra med några kausala samband eller svara på 
hur många eller hur mycket kvinnliga fitness-atleter påverkas, så kan den bidra med 
värdefull information om hur vissa individer upplever det och därmed bidra med viktig 
kunskap till coacher inom branschen.  
 
Sammanfattning och slutsatser 
Denna studie har visat på att coacher inom fitness-branschen tillskrivs en maktposition 
där de får inflytande över sina kvinnliga atleter och därmed får möjlighet att utöva både 
positiv och negativ påverkan på dem när kommer till förhållandet till mat och tankar 
och känslor om kroppen.   Coachen kan ses som en av flertalet andra interagerande 
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faktorer i hur dessa kvinnor påverkats, där några påverkats till ett mer hälsosamt 
förhållande till mat och mer positiva tankar och känslor om kroppen medan en del 
påverkats till ett mer ohälsosamt förhållande till mat och till mer negativa tankar och 
känslor om kroppen. Kvinnorna i denna studie upplevde att coachen haft större inverkan 
på deras förhållningssätt till mat än på deras tankar och känslor om kroppen. Kravet från 
sporten i sig verkade vara en annan bidragande faktor till utfallet. Vidare forskning 
behövs för att undersöka vilken inverkan normerna i själva sporten har, vilket inflytande 
coachen har samt vilka andra faktorer som interagerar på kvinnliga fitness-atleters 
förhållande till mat och tankar och känslor om kroppen. Detta för att bättre kunna skapa 
riktlinjer för hur coacher inom branschen bör arbeta för att främja hälsosamma 
ätbeteenden och en god relation till den egna kroppen bland atleter.  
 
Det vore vidare intressant att undersöka könsskillnader mellan både atleter och coacher, 
skillnader mellan atleter som tävlat flera gånger och de som tävlat få gånger samt hur 
olika coaching-stilar påverkar olika personligheter. Att genomföra en kvantitativ studie 
skulle också kunna bidra till en bredare översikt över hur det ser ut i inom populationen, 
och det skulle också vara bra att undersöka skyddande faktorer mot ätstörningar och 
kroppsmissnöje bland fitness-atleter i ett preventivt syfte. Jag hoppas att studien kunnat 
bidra med en ökad förståelse om vikten av att inse vilket inflytande coacher kan ha och 
vilket ansvar detta medför. Denna studie mynnade ut i följande konkreta förslag på vad 
coacher inom Fitness och Bodybuilding kan göra för att minska riskerna för 
ätstörningssymtom och kroppmissnöje: 
 
1. Medvetandegöra sin maktposition, sitt inflytande och det ansvar de har. Öka 
förståelsen för att attityder och handlingar kan komma att omedvetet kommuniceras 
både verbalt och icke-verbalt och påverka atleter på ett sätt som det inte var tänkt. 
2. Se atleten som en individ, ge individuell anpassning och bry sig om atletens hälsa 
före prestation. 
3. Tänka på hur man talar om kroppen och kroppsvikt, samt om hur man talar om mat 
och livsmedel.  
4. Fundera över vilka kroppsmätningar som behövs, hur de bör användas samt hur de 
påverkar individen. 
5. Ge förklaringar rörande dieten och kroppsliga reaktioner, samt erbjuda atleten 
uppföljning efter avslutad diet.  
6. Diskutera kroppsideal, hälsa och normer inom sporten med atleten.  
7. Skaffa goda kunskaper om viktreglering och ätstörningar. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
Information: 
Jag heter Amanda och går termin 10 på Psykologprogrammet vid Umeå Universitet. Jag arbetar 
just nu med mitt examensarbete där jag undersöker hur kvinnor som tävlar i Fitness upplever att 
de har påverkats av att under en period haft en coach som talat om för dem hur och vad de ska 
äta. Jag är framförallt intresserad av att ta reda på hur tankar och känslor om kroppen samt hur 
ens förhållningssätt till mat kan ha påverkats. Jag är ute efter att lyfta olika individers personliga 
upplevelser kring detta och därmed finns det inga rätt eller fel svar. Jag vill veta vad just du 
tänker om detta och hur din upplevelse var och därför har jag valt att undersöka ämnet genom 
intervjuer. 
 
Det här ämnet är relativt outforskat och därför tänker jag att det är det intressant att ta reda på 
mer om det. Jag är också själv tävlingsaktiv inom Fitness och arbetar som coach vilket innebär 
att jag även har ett intresse av att få lära mig mera om hur kvinnor inom Fitness upplever att en 
coach-styrd diet påverkar dem.  
 
Intervjun kommer att ta uppskattningsvis ca 1 timme. Det kan gå lite snabbare och det kan ta 
lite längre tid. Jag kommer att spela in intervjun, där materialet kommer att transkriberas och 
sedan raderas efter att jag har bearbetat det färdigt. Det är enbart jag och min handledare som 
kommer at ha tillgång till detta material. Resultatet som sedan presenteras i den färdiga 
rapporten kommer enbart att lyfta mönster och skrivas på ett sätt som gör att det inte går att 
härleda till dig som person. Allt material kommer att anonymiseras och jag kommer att 
säkerställa att ingen annan kan ta reda på vad du har sagt och inte sagt. 
 
Du har fått ta del av informerat samtycke och är medveten om att intervjun är frivillig. Du kan 
alltså avbryta eller välja att inte svara på någon fråga om du inte vill det. 
 
Intervjufrågorna är uppbyggda så att jag kommer att be dig att svara precis det du kommer att 
tänka på så konkret som möjligt och ibland kommer jag att ställa följdfrågor eller be dig om att 
ge ett exempel. Är det någon fråga du inte riktigt förstår, så är det bara att du frågar om hur jag 
menar. 
 
Vill du ta del av min färdiga rapport sen någon gång till sommaren så är du välkommen att hör 
av dig till mig via mail så skickar jag den till dig då. 
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Hur gammal är du? 
• Du har ju tävlat i fitness..? 
• Inom vilken tävlingsdisciplin tävlade du? 
• Hur många tävlingar har du gjort? 
• När tävlade du senast?/När tävlade du? 

 
(Om tävlat flera gånger): Har du anlitat en coach som lagt upp din tävlingsdiet inför alla dina 
tävlingar?  
(Om inte): Hur många gånger har du anlitat en coach för att få hjälp med tävlingsdieten?  
(Om ja): Har du haft en och samma coach varje gång?  
(Om inte): Hur många olika coacher har du anlitat för att få hjälp med en tävlingsdiet? 
(Om inte): Hur många av dessa har du haft under 2014-2015? 
 
(Om tävlat en gång)/(Samma coach alla gånger)/ (Enbart en under 2014-2015): Då vill jag att 
du tänker på det samarbetet som du och din coach hade när du svarar på följande frågor. 
(Olika coacher under 2014-2015): Då vill jag att du tänker på samtliga samarbeten du haft med 
dina olika coacher när du svarar på följande frågor. 
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Frågor om coachen: 
• Vad var det som gjorde att du valde att anlita en coach för att lägga upp din/dina 

tävlings-diet/-er? 
• Hur kom du i kontakt med din/dina coach/coacher? (Social media? Gymmet? På 

tävling? Via andra? Annons? Annat?..) 
• På vilket sätt kommunicerade ni under ert samarbete? (Mail? Telefon? Ansikte-mot-

ansikte? Annat?) 
• Hur ofta hade ni kontakt?  
• Hur skulle du beskriva er kommunikation? (Hur var den? Bra/Dålig? Monolog/Dialog?) 
• Vad vet du om din/dina coach´s/coacher´s bakgrund inom fitness, utbildning och 

erfarenhet som coach? (Vilken utbildning hade din coach? Hade din coach coachat 
andra? Under hur lång tid? Hur många?) 

• Har din coach själv tävlat inom fitness? 
• Upplevde du att du kunde lita på din/dina coach/coacher? (Varför/Varför inte? När/När 

inte?) 
• Hur viktigt var det för dig att göra som din/dina coach/coacher sade? (Vad hände om du 

inte gjorde som coachen sa? Vad var du rädd skulle hända om du inte gjorde som 
coachen sa?) 

• Kunde du ifrågasätta din/dina coach/coacher? (Kan du exempel? Vad hände om du 
ifrågasatte din coach?) 

 
Frågor om dieten: 

• Under hur lång tid gick du på en tävlingsdiet? (Om flera: vid samtliga tillfällen då du 
hade en coach)? 

• Var det din/dina coach/coacher som ensam utformade din diet? 
• Kunde du själv påverka din diet på något sätt? (Hur då? När/När inte?) 
• Förklarade coachen för dig varför du skulle äta så som denne sa att du skulle äta? 

(Förklarade coachen varför dieten såg ut så som den gjorde? Vilka förklaringar gav 
coachen? Vad beror det på att coachen inte gjorde det tror du?) 

• Vad lärde du dig om kost och nutrition från din coach under din tävlingsdiet? (Berätta 
mer.. Vad tror du det beror på att du inte lärde dig något? Vad gjorde din coach som 
fick dig att inse det här?) 

• Gjorde coachen/coacherna någon uppföljning på dina resultat under din tävlingsdiet, 
och i så fall hur? (exempel på detta kan vara kroppsvikt, kroppsmått, bilder, 
fettprocentmätningar eller annat)? (Hur ofta? Hur lämnades den informationen över från 
dig till din coach?) 

• Hur påverkade denna uppföljning dig? (Berätta mera. Vad tror du det beror på?) 
• Hur viktig var det för dig att hålla koll på din kroppsvikt under din diet? (Var detta något 

du gjorde innan dieten? Är detta något du fortsatt gör idag?) 
• Räknade du kalorier och/eller vägde din mat under din diet? (Var detta något du gjorde 

innan dieten? Är detta något du fortsatt gör idag?) 
• Vad är din sammantagna upplevelse av hur det var för dig att ha en coach som sa åt 

dig vad och hur du skulle äta? (Berätta mer..) 
 
Frågor om hur förhållningssättet till mat har påverkats: 

• Den här perioden då du hade en coach som styrde din diet och talade om för dig hur 
och vad du skulle äta, hur har det påverkat ditt förhållningssätt till mat? 

• Eventuella följdfrågor: 
Ø Har det påverkat:  

- dina tankar och känslor om mat?  
- val av livsmedel? 
 - varför du gör de val av livsmedel som du gör?  
- vad du inte äter?  
- hur och när du äter? 
 - anledningarna till varför du äter?  
- hur mycket du äter?  
- vilken njutning mat ger dig? 
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(Hur? Berätta mer..?) 
 
(Om ja):  
- Vad tror du att det beror på att ditt förhållningssätt till mat har påverkats på det här sättet?  
- Det här du berättar för mig om hur du påverkats, tänker du att det har något att göra med att 
du haft en coach som lagt upp din diet?  
- Tror du att ditt förhållningssätt till mat hade förändrats på samma sätt om du själv hade 
bestämt hur och vad du skulle äta under din tävlingsdiet? 
 
(Om nej):  
- Vad tror du att det beror på att det inte har påverkat ditt förhållningssätt till mat? 
 

• Var det något särskilt som din coach gjorde, sade eller metoder som denna använde 
sig av som du tänker har bidragit till att ditt förhållningssätt till mat har påverkats på det 
sättet/inte har påverkats? (Vad? Berätta mer om det här.. Vad tänker du att din coach 
hade kunnat göra annorlunda så att du hade påverkats på ett annat sätt?) 

• Hur blev det för dig efter dieten och samarbetet med din coach avslutades när det gäller 
hur du åt och med dina tankar och känslor kring mat? (T ex vad du åt och inte åt, varför 
du åt, hur mycket du åt, val av livsmedel, vilka tankar och känslor du hade kring mat..) 

• Var det någon skillnad på hur du åt och hur du tänkte och kände om mat innan och 
efter dieten? (Vad var skillnaden? Berätta mera? Ka du ge exempel?) 

 
(Om ja): Tänker du att denna skillnad är något som din coach haft påverkan på på 
något sätt? Hur i så fall? 	  

 
Frågor om hur tankar och känslor om kroppen påverkats: 

• Den här perioden då du hade en coach som styrde din diet och talade om för dig hur 
och vad du skulle äta, hur har det påverkat dina tankar och känslor om din kropp? 

• Eventuella följdfrågor: 
Ø Har det påverkat:  

-‐ vad du tänker och känner om din kropp?  
-‐ hur mycket tid och engagemang du lägger på ditt utseende?  
-‐ uppskattning av din kroppsstorlek?  
-‐ hur nöjd/missnöjd du är över din kropp?  
-‐ din jämförelse mot andras kroppar?  
-‐ din värdering av hur viktigt ditt utseende är?  
-‐ hur viktig din kroppsvikt är?  

(Hur? Berätta mer..?) 
 
(Om ja):  
- Vad tror du att det beror på att det har påverkat dina tankar och känslor om din kropp på det 
sättet?  
- Det här du berättar för mig om hur du påverkats, tänker du att det har något att göra med att 
du haft en coach som lagt upp din diet?  
- Tror du att dina tankar och känslor om din kropp hade förändrats på samma sätt om du själv 
hade bestämt hur och vad du skulle äta under din tävlingsdiet? 
 
(Om nej):  
- Vad tror du att det beror på att det inte har påverkat dina tankar och känslor om din kropp? 
 

• Var det något särskilt som din coach gjorde, sade eller metoder som denne använde 
sig av som du tänker har bidragit till att dina tankar och känslor om din kropp har 
påverkats på det sättet/inte har påverkats? (Vad? Berätta mer om det här.. Vad tänker 
du att din coach hade kunnat göra annorlunda så att du hade påverkats på ett annat 
sätt?) 
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• Hur blev det för dig efter dieten och samarbetet med coachen avslutats vad gäller hur 
du tänkte och kände om din kropp? (Hur blev det med din uppfattning av kroppsstorlek? 
Hur blev det hur nöjd du var med din kropp? Hur blev det med hur viktigt utseendet blev 
för dig? Hur blev det med hur viktig vikten var?) 

• Var det någon skillnad på hur du tänkte/kände/såg på din kropp innan och efter dieten? 
(Vad var skillnaden? Berätta mera? Kan du ge exempel?) 
 
(Om ja): Tänker du att denna skillnad är något som din coach haft påverkan på på 
något sätt? Hur i så fall?  

 
Frågor kring avslut av diet, idag och framåt: 

• Hade du och din/dina coach/coacher någon uppföljning efter avslutad tävlingsdiet?  
(Om ja):  
- Hur såg den uppföljningen ut?  
- Hjälpte uppföljningen dig på något sätt? (Berätta mer.. Hur?) 
(Om nej):  
- Tror du att det hade varit hjälpsamt för dig att ha det?  
(Berätta mer.. Hur då? Vad tror du hade varit hjälpsamt för dig?) 
 

• Hur blev det för dig efteråt, efter dieten och ert samarbete avslutats? (Hur mådde du?) 
• Hur äter du och hur tänker du kring mat idag? (Berätta mer..) 
• Hur ser, tänker och känner du om din kropp nu idag? (Berätta mer..) 
• Skiljer sig detta från hur det var för dig innan du startade dieten och samarbetet med 

din coach? (Berätta mera.. Vad skiljer sig? På vilket sätt? Vad tänker du att det beror 
på?) 

• Vad tänker du så här i efterhand att din/dina coach/caocher hade kunnat göra 
annorlunda för att du skulle ha påverkats av dieten på ett annat sätt än det du beskrivit 
för mig? (Kan du ge exempel? Till det bättre? Till det sämre? Något mer du tänker på?) 

• Hur ser du på framtiden vad gäller att tävla i fitness? (Kan du tänka dig att tävla igen?) 
(Om ja):  
- Med samma coach? Varför/Varför inte? 
(Om nej):  
- Vad beror det på? 
 

• Är det något som vi inte har pratat om i denna intervju men som du skulle vilja tillägga 
innan vi avslutar?  

• Något mer du känner att du vill berätta för mig kring det vi pratat om? 
 
	  
Bilaga 2. 
 
Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur en coach-styrd diet har påverkat dem. - Med 
specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningsätt till mat. 
 
Hej,  
Du har blivit tillfrågad att delta i ett forskningsprojekt om hur kvinnor som tävlar i fitness 
påverkas av att följa en coach-styrd diet inför en tävling. Studien kommer undersöka kvinnornas 
personliga upplevelser av hur framförallt ens tankar och känslor om kroppen samt 
förhållningssätt till mat har påverkats. Jag som ansvarar för studien är en student som för 
närvarande studerar på Psykologprogrammet vid Umeå Universitet.  
 
Coach-styrd diet och dess påverkan på tankar och känslor om kroppen samt 
förhållningssätt till mat 
Intresset för att tävla i fitness ökar, framförallt bland kvinnor. Många tar hjälp av en coach för att 
utforma dieten inför en tävling. Hur dessa kvinnor upplever att de påverkas av detta är ett 
outforskat område och därför tänker jag att det är det intressant att ta reda på mer om det. Jag 
är också själv tävlingsaktiv inom fitness och arbetar som coach vilket innebär att jag även har 
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ett intresse av att få lära mig mera om hur kvinnor inom fitness upplever att en coach-styrd diet 
påverkar dem. Extra intressant tänker jag att det är att ta reda på hur tankar och känslor om 
kroppen samt hur ens förhållningssätt till mat påverkas då det coachen ämnar hjälpa sina 
atleter med är en diet som ska ta atleten i en tävlingsform.  
 
Vad innebär det att delta i studien?  
Det är en kvalitativ studie där intervjun tar uppskattningsvis cirka en timme.  
• Det är frivilligt att delta i projektet.  
• Du kan avbryta din medverka när som helst och utan förklaring och utan att det påverkar övrig 
verksamhet.  
• Informationen du anger kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
• Resultatet från studien kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkiet (arkiv för 
studentuppsatser). Ingen enskild individs resultat kommer att redovisas, endast gruppens 
resultat.  
 
Vill du veta mer eller har frågor kontakta gärna:  
Amanda Almroth: xxxxxxx 
 
Handledare: Marius Sommer  
 
INFORMERAT SAMTYCKE  
Jag har fått muntlig och skriftlig information om projektet. Jag samtycker till att delta i detta 
projekt. Jag känner till att det är helt frivilligt att delta och att jag kan avbryta mitt deltagande 
utan förklaring. Jag samtycker till att projektet får samla och behandla följande personuppgifter: 
inom vilken disciplin jag tävlat inom, när jag tävlade, ålder samt svar i intervjumaterial. Jag vet 
att uppgifterna som samlas in om mig kommer att lagras så att inga obehöriga kan ta del av 
dem. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


