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SAMMANFATTNING  

Bakgrund Viktklassidrotter och deras kulturella kontext har genom tidigare forskning 

påvisats utgöra en risk för ätstörda beteenden, något som beskrivits kunna förorsakas av 

idrottsliga villkor. Styrkelyft och tyngdlyftning är viktklassidrotter där 

viktminskningsstrategier nyttjas för en ökad konkurrenskraftighet. Coacher besitter en 

nyckelroll i att uppmärksamma och motverka ätstörda beteenden hos sina atleter, men 

det saknas ett djupgående perspektiv avseende hur de förhåller sig till 

viktminskningsregimernas påverkan på kvinnliga atleter.  

Syfte Studien avser att utforska coachers erfarenheter av och förhållningssätt till 

etablerade viktminskningsregimer och viktkontroll inom kraftsporten. Fokus ligger på 

coachers erfarenheter av att ha tränat damatleter inom de, historiskt sett, 

mansdominerade kraftsporterna tyngdlyftning och styrkelyft. 

Metod Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio kraftsportscoacher. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat Analysen resulterade i fem kategorier: - Viktminskningskulturen är ett 

normaliserat fenomen inom kraftsporten, - Kraftsportens villkor kräver användandet av 

viktminskningsmetoder, - Risk för att ätstörda beteenden utvecklas, maskeras och/eller 

undgår ifrågasättande, - Identitet och samhällets kroppsideal – bromsklossar för 

idrottslig utveckling samt - Coacherna saknar stöd och riktlinjer – lämnas ensamma i 

ansvarsfrågan. Fokus på vikt och viktminskning ansågs allmänt vedertaget inom 

kraftsporten, vilket medförde att ätstörda beteenden kunde maskeras och förbises. 

Konkurrenskraftighet beskrevs ligga till grund för viktminskningsstrategierna, berättigat 

både inom idrotten och utanför, där samhällets utseendenormer därtill försvårade 

idrottslig utveckling. Coacherna eftersökte interventioner för ökad kunskap i ämnet 

samt åtgärdsplaner för agerande när en atlet behöver professionellt stöd. 

Slutsats Kraftsportsatleter existerar i en miljö som ökar risken för dysfunktionella ät- 

och viktkontrollerande beteenden, och bedöms vara farlig för individer med sårbarhet 

för att utveckla ätstörda beteenden och ätstörningar. Interventioner behövs om inte 

kraftsporten ska riskera att bli en miljö där ätstörningar tillåts florera fritt.  

 



 

 

ABSTRACT 

Background Previous research has found weight-class athletes to be at risk of 

developing disordered eating, something that could be induced by the demands of the 

sport. Powerlifting and weightlifting are examples of weight-class sports where weight 

loss strategies are utilized for increased competitiveness. Coaches have a key role in 

recognizing and counteract disordered eating behaviors in their athletes, but an in-depth 

perspective on how they address the impact of weight loss strategies in female athletes 

is lacking. 

Objective The aim of the study is to explore coaches’ experiences of and approaches 

to established weight loss regimes and weight control within weightlifting and 

powerlifting. The focus is on coaches’ experiences of having trained female athletes in 

the historically male-dominated sports of weightlifting and powerlifting.  

Method Semi-structured interviews were conducted with nine coaches. The interviews 

were recorded, transcribed verbatim and analyzed using qualitative content analysis.  

Results The analysis resulted in five categories: - Weight loss culture as a normalized 

phenomenon within the sports, - The conditions of the sports require the use of weight 

loss methods, - Risk of developing, disguising and/or escape questioning of disordered 

eating, - Athletic development is held back by identity and society’s body ideals and - 

Coaches lacking support and guidelines – left alone in the matter of responsibility. The 

focus on weight and weight loss was considered widely accepted in the sports, which 

meant that disordered eating could be disguised and overlooked. Competitiveness was 

described as the basis for the weight loss strategies, justified both within the sport and in 

society, where society’s body-ideals also interfered with athletic development. The 

coaches requested interventions for increased knowledge on the subject and action plans 

for when an athlete needs professional support.  

Conclusion Athletes in powerlifting and weightlifting exist within an environment that 

increases the risk of dysfunctional eating and weight control behaviors and is deemed 

dangerous for individuals with susceptibility to develop disordered eating behaviors and 

eating disorders. To avoid a setting where eating disorders flourish freely, interventions 

will be needed within the sports.  
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1  Bakgrund 
Idrottsutövande ger många gånger individer ett mervärde som sträcker sig långt utanför 

den idrottsliga prestationen (1). Gemenskap och tillhörighet kopplas samman inte enbart 

med lagidrott, utan även med individuellt utförda idrotter där olika sociala kontexter 

skapas. Även om dessa sammanhang kan verka för ett ökat välmående finns också 

risken för normalisering av i grunden skadliga normer och beteenden. Historiskt sett har 

sportkulturen omgärdats av den naiva föreställningen att ”mental tuffhet” skyddat atleter 

från psykiska problem, något som emellertid dementerats av rådande evidens (1). 

Psykisk ohälsa såsom depression, ångest samt ätstörningar är väldokumenterat bland 

elitidrottare, där idrotten i sig medför unika utmaningar – utmaningar som kan öka 

risken för uppkomsten av, såväl som upprätthållande av, dessa tillstånd. Något som 

tidigare forskning konstaterat är att de som utövar idrotter där en fördel eller fokus finns 

på exempelvis en slank kroppsform, en specifik kroppsestetik eller där atleter indelas i 

viktklasser utgör en riskgrupp för att utveckla ätstörda beteenden (2-5).  

 

Ätstörda beteenden (ÄB) omfattar ett brett spektrum av dysfunktionella tankar, 

beteenden och attityder gällande mat och vikt (4, 6). Detta inkluderar exempelvis oro 

kring kroppens vikt och form, ett inadekvat energiintag, hetsätning, bantning, 

användning av laxermedel samt mer extrema viktkontrollerande metoder såsom fasta, 

självinducerade kräkningar och överdriven fysisk aktivitet. ÄB är med andra ord ett 

begrepp som omfattar allt från ohälsosamma viktkontrollerande metoder till den svåra 

patologin associerad med anorexia nervosa (AN) och bulimia nervosa (BN) (3). ÄB kan 

sedermera utvecklas till kliniskt diagnostiserande ätstörningar (ÄS) om de tillåts 

befästas och förbises (4). 

 

Det kan vara så att dessa premorbida drag, eller närvaron av en ÄS, i sig föranleder 

individen att söka sig till idrotter som inbegriper en socialt sanktionerad miljö för en del 

av dennes inneboende patologi (5). Det är emellertid konstaterat att vissa idrottsmiljöer 

samt dess kulturella kontext tydligt främjar utvecklandet av ÄB hos idrottare (3, 5). 

Med kultur avses i denna uppsats ett system av övertygelser och värderingar som är 

meningsfulla för de människor som är en del av just den kulturen, det förstås med andra 

ord som ett helt sätt att leva på (7, 8).  

 

Den exakta omfattningen av ÄB hos idrottsutövare i stort är fortfarande delvis okänd, 

mycket till följd av metodologiska begränsningar i befintliga studier (6). Bedömningen 

av när ätbeteenden blir dysfunktionella hos en idrottare kompliceras av det nödvändiga 

fokuset på intag och näring hos dem för vilka kroppen är ett instrument (5). Detta fokus, 

vilket kan tolkas som patologiskt hos en icke-atlet, kan vara en nödvändighet hos 

atleten, speciellt på elitnivå. Prevalensuppskattningar av ÄB visar en förekomst på upp 

mot 45% hos kvinnliga atleter samt 19% hos manliga atleter (6, 9, 10). Till kvinnliga 

atleter kommer i denna uppsats individer som tävlar på damsidan räknas, med det sagt 

bör understrykas att inte alla inom denna grupp identifierar sig som kvinnor. Detta kan 

ej betonas nog, om än det utifrån uppsatsens syfte tyvärr krävs vissa förenklingar. 

 

Även om studier av prevalens är av relevans då det ger en indikation på antalet atleter 

med ÄB, samt vilka former av idrotter som utgör störst potentiell risk, ger sådana 

studier liten insikt i det fenomenologiska perspektivet av att befinna sig i en kontext där 

ÄB i viss mån normaliserats.  
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Inom vissa idrotter ingår ÄB som en, till viss grad, ofrånkomlig och naturlig del av 

sporten (5, 11). Atleter som tävlar i viktklassporter uppges i stor utsträckning använda 

sig av dieter och extrema viktkontrollerande metoder för att nå viktklass innan tävling 

(12, 13). Att nå viktklass är ett paraplybegrepp som används för att beskriva processen 

där minskning av kroppsvikt görs utifrån kravet att uppnå en specifik viktkategorisk 

gräns, ofta mot bakgrund av en konkurrensmässig betydelse (14). Hur frekvent en 

individ väger sig har kunnat sammankopplas med uppkomsten av ÄB, där atleter som 

kontrollerat sin kroppsvikt minst tre gånger per vecka rapporterat ett signifikant högre 

deltagande i kalorirestriktion jämfört med de som vägt sig mer sällan (15, 16). Att väga 

sig ofta har därtill påvisats öka risken för internalisering av samhälleliga kroppsideal 

och symtomatologin som ses vid bulimi.   

 

Ett sammanhang där kroppsvikt oundvikligen hamnar i fokus är inom kraftsporten. Till 

kraftsport räknas bland annat tyngdlyftning och styrkelyft. Tyngdlyftning är en 

olympisk gren som innefattar momenten ryck och stöt (17). Styrkelyft består av 

delmomenten knäböj, bänkpress och marklyft (18). Inom styrkelyft går det även att 

tävla i enbart bänkpress. Även om idrotterna skiljer sig åt vad gäller vilka moment som 

utförs finns vissa gemensamma nämnare, däribland den uppenbara: Fokuset på styrka. 

En ytterligare, till synes ofrånkomlig, sammanlänkande komponent hos de två idrotterna 

är att deltagande atleter indelas i viktklasser – där invägning ungefär två timmar innan 

tävling sker (13). Dessa idrotter ställer med andra ord strikta krav på att atletens 

kroppsvikt ligger inom ett specifikt viktomfång inför tävling (12). 

 

Många kraftsportsatleter strävar efter att förbättra sin konkurrenskraft genom att minska 

i vikt inför tävlingar, för att på så sätt öka ration mellan kroppens vikt och den vikt som 

lyfts (2, 13). Detta medför i många fall att drastiska åtgärder för snabb viktminskning 

nyttjas som ett sätt att nå en lägre viktklass än vad den naturliga vikten ligger på (12). 

Det anses vara en nödvändig del av idrotten, där viktminskningsmetoderna som nyttjas 

sällan ifrågasätts (11, 12). Viktminskning, och därtill ÄB, riskerar således att accepteras 

som norm inom kraftsporten (2).  

 

Historiskt sett har kraftsporten varit mansdominerad, och därigenom präglats av 

maskulina normer samt ideal (19, 20). Under senaste decenniet har idrotterna vuxit i 

popularitet, framförallt hos kvinnliga utövare (21, 22). Trots att viktklassatleter 

konstaterats vara en riskgrupp vad gäller ÄB brister forskningen på just kvinnor inom 

idrotterna (2, 14). En ytterligare aspekt som berör den viktklassbaserade idrotten utifrån 

ett kvinnligt perspektiv är risken för den så kallade kvinnliga idrottstriaden. Denna triad 

innefattar låg energitillgänglighet, menstruationsdysfunktion samt låg bentäthet och har 

påvisats vara vanligt förekommande hos alla idrottande kvinnor, inklusive de som 

utövar en kraftsport (4, 23). De viktminskningsregimer som nyttjas inför invägning har 

visats kunna medföra låg energitillgänglighet vilket i sig är en stor riskfaktor för 

utvecklandet av relativ energibrist samt den kvinnliga idrottstriaden (5, 14). Triaden kan 

medföra irreversibla fysiologiska konsekvenser och bland annat coacher har lyfts som 

betydelsefulla i arbetet för att förebygga samt häva detta tillstånd (23). En aspekt av 

detta där det saknas dokumentation är exempelvis hur coacher förhåller sig till sina 

atleters menstruationscykel, något som kan ha stor inverkan på både kroppsvikt och 

prestation (24).  
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Den kontroll- och maktposition coacher besitter innebär en stor förmåga till inflytande 

över sina atleter, något som potentiellt kan medföra att atleter oreflekterat finner sig i 

sina coachers instruktioner (2). Detta har av vissa styrkelyftare på damsidan benämnts 

vara huvudorsaken till utvecklandet av deras dysfunktionella relation till mat och 

ätande. Vidare premierar kraftsportens idrottskultur mental styrka, något som framhålls 

vara en barriär för att kunna söka hjälp (3). Denna norm tycks även kunna bidra till att 

kvinnor upplever ett hinder att öppet prata om associerade svårigheter till följd av 

rädslan för att bli dömd, framförallt av andra tävlanden på herrsidan samt coacher (2). 

Samtidigt har coacher beskrivits besitta en nyckelroll för att uppmärksamma och 

motverka ÄB och de anses därför viktiga i diskussionen om den kultur som finns inom 

viktklassporter (2).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det saknas ett djupgående kvinnoperspektiv 

när det kommer till viktklassbaserade idrotter samt dess kultur. Det saknas därtill insyn i 

coachers förhållningssätt och erfarenheter av hur viktminskningsregimerna som 

framhålls som normala påverkar kvinnor – fysiologiskt såväl som psykologiskt. Hur 

påverkas relationen till mat, ätande, vikt och kropp om förväntan beträffande att 

kontinuerligt minska sin kroppsvikt inför tävlingar normaliseras, och hur 

uppmärksammas detta av coacher? Vilka resurser har coacher i dagsläget för att kunna 

bistå de atleter som drabbas av ÄB, och vilka resurser saknas? 

 

Att få en inblick i, och illustrera, en idrottskultur som ställer krav på relationen mellan 

kroppsvikt och styrka utifrån ett kvinnligt perspektiv förväntas kunna bredda synen på 

kraftsportskulturen och bidra med kunskap inom ett nästintill outforskat område. 

2  Syfte 
Studien avser att utforska coachers erfarenheter av och förhållningssätt till etablerade 

viktminskningsregimer och viktkontroll inom kraftsporten. Fokus ligger på coachers 

erfarenheter av att ha tränat damatleter inom de, historiskt sett, mansdominerade 

kraftsporterna tyngdlyftning och styrkelyft. 

3  Metod 
3.1 Metodval 
För att besvara studiens syfte ansågs ett induktivt angreppssätt lämpligt. Detta innebär 

att forskaren utgår från observationer för att, utifrån dessa, konstruera teorier eller 

slutsatser (25). Följaktligen valdes en kvalitativ metod vilket avser beskriva upplevelser, 

värderingar eller uppfattningar om ett fenomen eller sammanhang (26). Insamling av 

data skedde via semistrukturerade intervjuer. 

 

3.2 Urval och rekrytering 
Rekrytering av totalt nio deltagare skedde genom ett så kallat målstyrt urval via sociala 

medier (26). Krav fanns på att deltagarna vid intervjutillfället coachade inom någon av  

kraftsporterna styrkelyft, bänkpress eller tyngdlyftning samt att de coachat på lägst 

nationell nivå. M.B kontaktade initialt individer som uppfyllde inklusionskriterierna 

personligen via sociala nätverk med ett första deltagarbrev samt förfrågan om att delta.   
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Deltagarbrevet innehöll kort information om studiens syfte samt vad ett eventuellt 

deltagande skulle innebära. Till dem som tackade ja till att delta i studien skickades ett 

längre informationsmail ut där etiska aspekter täcktes in (Bilaga 1). Förslag på datum 

och tid för intervjuer bifogades i mailet varpå intervjutillfälle bokades in med respektive 

deltagare. Därefter skickades ett mail med teknisk information tillsammans med Teams-

länk ut till de som önskade genomföra intervjun via Microsoft Teams. 

 

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom totalt nio semistrukturerade intervjuer, åtta via 

Microsoft Teams och en på plats vid Umeå universitet. Intervjuerna utgick från en 

frågeguide som innehöll fyra frågeområden: Bakgrund/erfarenhet av sporten, Relationen 

mellan coach och atlet, Viktklass i praktiken samt Viktklass och identitet (Bilaga 2).  

Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att deltagarna gavs relativt stor frihet att 

själva bestämma riktning på samtalet, där ordningsföljden på frågorna anpassades i 

enlighet med ett följsamt förhållningssätt (26). På samma sätt lämnade frågeguiden 

möjlighet till eventuella spontana följdfrågor, men där fokus på studiens syfte bibehölls. 

Frågeguidens utformning anpassades något utifrån deltagarnas individuella bakgrund 

samt, vid ett tillfälle, utifrån en kortare inplanerad tidsåtgång. Vid sistnämnda intervju 

togs bakgrundsfrågor samt frågor som ansågs mindre relevanta för studiens syfte bort. 

 

Intervjuerna utfördes under två veckor i september 2022 och varade mellan 35 och 65 

minuter. Samtliga intervjuer spelades in via Microsoft Teams, sju med ljud- samt bild-

inspelning och två med enbart ljudinspelning. För en deltagare var bildinspelning ej 

relevant då denne befann sig på plats, då användes enbart ljudinspelning. Det 

betraktades betydelsefullt att visuellt kunna se deltagarna då kroppsspråk och mimik 

ansågs väsentligt för att kunna skapa en heltäckande bild av det som uttrycktes. Av 

denna anledning inhämtades skriftligt samtycke för inspelning med ljud- samt 

bildupptagning i början av respektive intervju. De informerades även om att de enda 

som skulle kunna ta del av det inspelade materialet var vi som gör studien samt ansvarig 

handledare. Vidare klargjordes att inspelat material skulle avidentifieras och att det 

därefter kommer raderas efter uppsatsen blivit godkänd samt publicerad. Innan 

genomförandet av intervjuerna testades frågeguiden upprepade gånger på personer som 

inte deltog i studien. Detta gav underlag till upprepad revidering av frågeguiden, där 

frågornas utformning anpassades för att ytterligare minimera risken för missförstånd 

samt säkerställa att studiens syfte centrerades. Etiska aspekter lyfts ytterligare under 

”3.6 Etiska aspekter”. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
Sammanlagt inspelat material uppgick till sju timmar och tjugo minuter. Deltagarna 

avidentifierades initialt genom att namn ersattes av pseudonym. Verbatim transkribering 

av intervjuerna genomfördes för att därefter analyseras med en kvalitativ innehålls-

analys enligt Graneheim och Lundman (27). För att skapa en helhetsbild och urskilja 

återkommande mönster i materialet inleddes analysen med att transkriberingarna i ett 

första steg lästes igenom. Vidare kondenserades materialet till meningsbärande enheter 

beståendes av specifika ord, meningar eller stycken, detta med intention att abstrahera, 

strukturera samt koncentrera materialet. Meningsenheterna utgjorde sedermera grunden 

för analysen.  
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Vidare skapades koder där hänsyn togs till meningsenhetens kontext. En kod kan ses 

som en kortfattad beskrivning av en meningsenhets innehåll. Kategorier utformades 

därefter vilka bestod av en grupp koder med liknande innehåll. Särskild hänsyn togs till 

att skapa ömsesidigt uteslutande kategorier, det vill säga att inget material skulle hamna 

mellan två kategorier, alternativt passa in i mer än en kategori. Exempel på 

databearbetning och konstruktion av kategorier presenteras i Bilaga 3. 

 

3.5 Förförståelse 
Förförståelsen vad gäller idrotterna i sig skiljer sig åt mellan oss. M.S har ingen 

erfarenhet av kraftsport medan M.B tävlar på elitnivå inom styrkelyft. Detta kan 

självklart påverka på olika sätt, där en insyn i sportens värld både kommer med fördelen 

att kommunikationen med deltagare kan underlättas, samtidigt som det också inneburit 

att M.B har varit bekant för många av deltagarna.  

 

Att undersöka ett sammanhang som en själv är del i kan naturligtvis ha inflytande på allt 

från utformning av frågeguide till riktning på intervjuerna. Detta är något som tagits stor 

hänsyn till bland annat genom att frågeguiden utarbetats på ett så neutralt sätt som 

möjligt. Därtill har M.S hållit i intervjuer med de personer M.B upplevt sig ha en mer 

betydande kännedom om. Under intervjuerna har frågorna varit öppna för att säkerställa 

att samtalets riktning i så liten utsträckning som möjligt påverkats av förförståelsen hos 

oss. Stor vikt har lagts vid att undvika kommentarer, att styra eller på annat sätt påverka 

deltagarna till att svara på ett visst sätt på frågeställningarna. Vi har båda närvarat vid 

sju av nio intervjuer, där en hållit i intervjun medan den andre suttit med och observerat. 

Detta har ansetts lämpligt för att i efterhand kunna diskutera eventuella 

förbättringsområden.  

 

Vi har fostrats till kvinnor – något som kan ge insikt i, men även såklart skapa 

antaganden om, hur det förmodas vara att existera som kvinnokodad person i olika typer 

av sammanhang. Detta kan tänkas ha påverkat samtalens riktning samt tolkning av 

insamlat material. En forskningsintervju kan dock aldrig förväntas vara neutral och vi 

gör inte heller anspråk på att illustrera en objektiv sanning (28). Med en kvalitativ 

ansats blir utgångspunkten, samt syftet, snarare att erhålla en nyanserad beskrivning av 

individers livskontext och karaktären hos olika fenomen. Denna kunskap formuleras 

och framställs genom den mellanmänskliga interaktionen i intervjun, där intervjuaren 

samverkar till kunskapsproduktionen.  

 

En kvalitativ innehållsanalys med kodning av material innebär alltid till viss grad att en 

tolkning behöver göras, en tolkning som utgår från författarnas förförståelse (26). För 

att minimera risken för värdering och feltolkning tilldelades M.S huvudansvaret för 

kodningen. Koderna utformades därtill på ett sätt där de motsvarar det uttryckta ordet i 

så stor utsträckning som möjligt. Våra vitt skilda bakgrunder har i hög grad nyttjats för 

att motverka ensidig tolkning, där ifrågasättande och diskussion genomsyrat all analys 

av insamlat material. Här har även det faktum att båda deltagit vid majoriteten av 

intervjuerna ansetts gynnsamt för att uppnå en så bra och ömsesidig tolkning som 

möjligt.  
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3.6 Etiska aspekter 
Denna uppsats centrerar erfarenheter samt upplevelser av att befinna sig i en specifik 

samt avgränsad kontext, som likväl andra avskilda sammanhang på ett naturligt sätt 

präglas av dess tillhörande normer. Att producera kunskap genom åskådliggörandet av 

ett fenomen, ett fenomen som inom en grupp eventuellt anses naturligt, logiskt och 

konstitutivt, kan potentiellt väcka tankegångar med dimensioner som inte tidigare 

existerat hos den grupp som studeras. Detta bör alltid åtföljas av en riskbedömning där 

avvägning görs vad gäller vilka eventuella konsekvenser kunskapsproduktionen kan 

medföra – hos deltagarna i studien såväl som gruppen i stort (29). Forskningsetik 

handlar i stor utsträckning om att finna en rimlig balans mellan kunskapsproduktionens 

eventuella risker samt intresset av att generera kunskap. Dessa intressen är ömsesidigt 

legitima och har inom denna uppsats tillika ständigt värnats. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska kodex har legat till grund för studiens samtliga delar och etiska 

överväganden har följt de principer som fastställer hur forskaren bör agera avseende 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (30).  
 

Hänsyn till grundläggande etiska krav togs genom att deltagarnas medverkan i studien 

föregicks av en kort presentation av oss, information om studien, dess syfte, hur den 

avsågs genomföras samt vad ett eventuellt deltagande skulle innebära (26, 29). Där 

betonades även deltagandets frivillighet samt möjlighet att avbryta när som helst. Vidare 

informerades kring deltagarnas konfidentialitet; hur inspelat material avsågs förvaras så 

att enbart författare samt ansvarig handledare kunde komma åt dessa samt att allt 

inspelat och transkriberat material efter uppsatsens färdigställande kommer att förstöras. 

Uppgifter som insamlats om deltagarna har enbart använts till studien samt dess syfte, 

därtill har de grundläggande principerna angivna i dataskyddsförordningen följts (30).  
 

Konfidentialitet innebär att privata uppgifter, vilka möjliggör identifiering av deltagare i 

studien, inte avslöjas (28, 29). För att skydda deltagarnas integritet har citat som riskerat 

identifiera någon deltagare delvis skrivits om, utan att innehållets mening förändrats. 

Deltagarnas konfidentialitet har vidare respekterats genom att de tilldelats pseudonym i 

uppsatsens alla delar. 

 

3.7 Avgränsningar 
Då studien avser att utforska coachers erfarenheter av, och förhållningssätt till, 

etablerade viktminskningsregimer och viktkontroll inom kraftsportskulturen, kommer 

uppsatsen rikta in sig på dessa delar.  

 

Materialet i denna uppsats har avgränsats främst till följd av dess omfång för att kunna 

ge plats åt huvudsyftet med studien. Därtill har vissa områden uteslutits med anledning 

av att de ansetts behöva utforskas på ett djupare plan för att kunna illustreras på ett 

rättvist sätt resultatmässigt. Resultatet fokuserar på studiens syfte utifrån de delar där 

coacher anses ha störst inblick, varpå de delar där atletens perspektiv bedömdes 

nödvändigt uteslutits.  

 

Coachers inblandning i, och upplevelser av, viktminskningskulturens konsekvenser och 

kraftsportsatleters erfarenheter och upplevelser av att utöva en viktklassidrott avses 

utforskas vidare i kommande uppsatser. 
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4  Resultat 
Deltagarna bestod av tre kvinnor samt sex män. Åtta av nio deltagare hade coachat på 

allt från nybörjar- till internationell nivå medan en hade coachat på som högst nationell 

nivå. I genomsnitt hade deltagarna befunnit sig inom idrotten under 11 år och coachat 

under de senaste sex åren. Alla hade själva varit aktiva utövare inom någon av 

idrotterna. Antalet personer de coachade på damsidan låg i genomsnitt på 54 atleter per 

coach. Övervägande andel coachade främst inom styrkelyft, två coachade inom både 

styrkelyft och tyngdlyftning och en deltagare coachade endast inom tyngdlyftning.  

 

Erfarenheterna av att befinna sig i, samt att coacha atleter inom, ett viktklassbaserat 

sammanhang resulterade i fem kategorier med tillhörande subkategorier, se Bilaga 4. 

Konkurrenskraftighet genomsyrade hela materialet och var något som dök upp i 

samtliga kategorier. Kategorierna presenteras tillsammans med citat, där pseudonym 

används för att undvika eventuell identifiering av deltagarna. Information som uteslutits 

markeras med (…). 

 
 

4.1 Viktminskningskulturen är ett normaliserat fenomen inom 
kraftsporten 

Deltagarna illustrerade genomgående en viktminskningskultur inom idrotten, där fokus 

på vikt och viktminskning inför tävling generellt ansågs vara en normal och accepterad 

del av kraftsporten. Detta framkom genom exempel på vanligt förekommande 

viktminskningsmetoder inför tävling, vilka beskrevs användas för att nå en lägre 

viktklass än vad atleters naturliga vikt låg på. Viktminskningsmetoderna som beskrevs 

vedertagna var olika former av vätskemanipulationer (vätskeladdning med efterföljande 

vätsketömning, saltmanipulation, bastubad, varmbad), fibertömning, minskad volym 

mat dagarna inför invägning (energität kost), reglering av kolhydratintag samt långsiktig 

kalorirestriktion. 

 

Vidare beskrevs mer extrema former av viktminskningsmetoder såsom användandet av 

läkemedel (laxeringsmedel och otillåtna vätskedrivande medel), mer omfattande försök 

till vätsketömningar genom exempelvis höga temperaturer (bastubad i upp till 8 timmar, 

långa varmbad, svettdräkt), extrema bantningsmetoder, att atleter helt slutat äta och 

dricka dagarna innan invägning, spottning, överdriven fysisk aktivitet samt 

självinducerade kräkningar. 

”Krävs det för att gå ner sista grammen då sätter man två fingrar i halsen. 

Och det är ju fullständig idioti. Hur den personen sen tänker sig att den ska 

kunna performa på flaket det vet inte jag, men samtidigt är det ju så här: 

säg att du är uttagen till SM för att tävla i den här viktklassen. Du har lagt 

en träning på sex månader med fyra till fem, kanske sex pass i veckan. 

Tunga pass, för när du tränar styrkelyft då är det inte såhär att man går ner 

45 minuter och kör spinning. Nej, alltså det kan vara tretimmarspass. Och 

så står du på vågen och så säger dom: ’Tyvärr du får inte tävla’. Och sätter 

man det i det perspektivet då kanske man förstår dom där två fingrarna i 

halsen. Det är fortfarande idioti men sätter man det i det perspektivet, då 

kanske man förstår atletens val.” 

- Pontus  
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Här skilde sig synen åt mellan deltagarna – där vissa coacher menade på att det pratades 

öppet om de mer extrema viktminskningsmetoderna, medan andra beskrev att det 

omgärdades av en tystnadskultur. Vissa upplevde att metoderna blivit mindre vanligt 

förekommande inom idrotten, medan andra tyckte sig se en ökad tendens – även hos 

tävlanden på lägre nivåer. Några deltagare resonerade utifrån att metoderna uppfattades 

vara mindre vanligt förekommande nu, men att det främst handlade om att det inte 

talades om dessa lika öppet längre. Samtliga deltagare förkastade de mer extrema 

viktminskningsmetoderna, både ur ett hälsoperspektiv och utifrån en 

prestationssynvinkel. 

 

Idrotten i sig ansågs emellertid ställa krav på, och vidare bidra till, en generellt breddad 

kunskap avseende kost och viktminskning. Kraftsportsatleter ansågs hantera denna 

kunskap på olika sätt, där det tycktes kunna leda till en form av fixering för somliga. 

Det konstaterades att en förutsättning för att kunna tävla i en viktklassport var att kunna 

förhålla sig till det. Flertalet coacher i studien var även samstämmiga i att viktminskning 

inför tävling var en ofrånkomlig del av idrotten, där det på en högre nivå ansågs särskilt 

vedertaget. 

”Det är väldigt vanligt att man ligger över sin viktklass normalt och sen 

kapar något kilo eller kanske upp till 3 kilo eller 4 kilo, just till en tävling – 

men det ingår ju i sporten när det är en viktklassport.”  

- Natalie 

 

”Ju högre nivå, där dom behöver vara konkurrenskraftiga, då går dom 

oftast ner i vikt, eller ja vätsketömmer, det är det vanligaste jag liksom varit 

med om.” 

- Anders 

 

Något som flertalet deltagare betonade var att idrott på elitnivå aldrig kan förväntas vara 

hälsosamt, samt att en bör skilja på friskvård och elitsatsning. Här resonerade vissa  

deltagare utifrån att prestation behövde prioriteras före mående på elitnivå, samt att det 

därigenom var mer accepterat med till synes ohälsosamma beteenden på högre nivåer 

inom idrotten. 

 

Viktminskning inför tävling ansågs likaså mer vanligt förekommande ju högre nivå som 

diskuterades. Av flertalet deltagare beskrevs fenomenet emellertid vanligt även på lägre 

nivåer, där en växande viktminskningstrend noterats hos yngre atleter samt bland nya i 

idrotten. Alla deltagare överensstämde dock i att avråda tävlanden på lägre nivå att ägna 

sig åt manipulation av kroppsvikt – enda undantaget från detta tycktes vara om en atlet 

potentiellt kunde kvala till SM vid ett byte till en lägre viktklass. Vidare menades det på 

att ungdomsatleter hade mindre erfarenhet av att ägna sig åt de vedertagna 

viktminskningsstrategierna, varför exempelvis vätsketömning medförde en större risk 

för denna grupp.  
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Ett flertal coacher beskrev exempel på när de bevittnat ungdomsatleter som minskat i 

vikt inför tävling på lägre nivå och de negativa konsekvenser det fört med sig både på 

deras psykiska och fysiska mående. Här menade vissa på att förväntan dessa atleter hade 

på sig att tävla i en lägre viktklass än vad deras naturliga vikt låg på var lika mycket 

självpåtaget som härstammat från yttre anspråk. Genomgående var dock att coacherna 

skilde på när de själva ansåg det som lämpligt för en atlet att gå ner i vikt. 

”Jag hjälper dom så mycket som möjligt om dom känner att dom vill tävla 

där dom är som mest konkurrenskraftiga, men det är aldrig till ungdomar 

eller nyare till sporten – det är endast på en nationell eller internationell 

elitnivå som jag ger mitt förslag om vi ska droppa i vikt, och så hjälper jag 

dem så gott det går, så gott jag kan men det är aldrig ett krav.” 

- Anders 

 
 

4.2 Kraftsportens villkor kräver användandet av 
viktminskningsmetoder 

Anledningen till användandet av viktminskningsregimerna beskrevs ofta röra sig om en 

strävan efter att vara konkurrenskraftig. Det kunde exempelvis röra sig om en atlets 

möjlighet att kvala till SM eller potentiellt uppnå bättre placering i en lägre viktklass. 

Därtill tycktes den stora ambivalens som vissa atleter beskrevs uppleva inför att gå upp i 

viktklass delvis förklaras av just rädslan för att inte kunna vara lika konkurrenskraftig. 

Det framgick således tydligt att idrottsutövandet på högre nivå i stor omfattning 

betraktades gå hand i hand med kapning av så kallad ”onödig vikt” inför tävling. Med 

onödigt vikt menades i detta sammanhang vätskevikt och fettmassa. Detta förklarades 

av att ju högre andel muskelmassa i relation till kroppsvikt en atlet besitter, desto mer 

fördelaktigt är det.  

 

Förhållandet mellan kroppsvikten och prestationen framhölls därmed som avgörande 

inom idrotten. Detta illustrerades vidare genom beskrivningar av hur målsättningen i 

många fall styrde vilken viktklass en atlet tävlade i, där tävlanden med prestationsmål 

valde viktklass utifrån var den kunde vara mest konkurrenskraftig. Samtidigt betonade 

några deltagare att ett byte till en högre viktklass bör övervägas av atleter som ständigt 

kämpar och tvingas ta till extrema åtgärder för att komma ner till sin viktklass. Något 

som dock klargjordes var att atleter behöver lyfta mer vikt för att kunna vara lika 

konkurrenskraftiga i en högre viktklass. 

 

En ytterligare anledning till användandet av viktminskningsregimer beskrevs vara 

klassfast anmälan, något som gäller på mästerskap sedan år 2011 inom styrkelyft. Med 

andra ord stoppas atleter från att tävla om de inte väger i den viktklass de anmälts i till 

mästerskapen. Vidare beskrevs de följder en oförmåga att väga in kunde ha på allt från 

atletens prestige till ekonomi, något som illustreras nedan med ett typexempel. 

”I [land utanför Sverige] så blir du återbetalningsskyldig ifall du typ inte 

startar eller bommar ut dig eller så, och det var ju en tjej då som skulle 

väga in, hon klarar inte invägningen och bryter ju ihop utanför invägningen 

– och det är ju inte för att hon är ledsen för att hon inte kan tävla på 

mästerskapet, utan för att hon ska betala tillbaka en summa för resan, 

boendet, startavgiften, alltihopa (…) så det är också ur ett globalt 

perspektiv så kan en viktklass, det kan ju förstöra väldigt mycket.” 

- Fredrik 
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I Sverige finns inga bestämda regler för vad som gäller om en landslagsatlet inom 

styrkelyft inte lyckas väga in på ett internationellt mästerskap, något som vidare 

beskrevs ha skett enbart vid ett fåtal tillfällen. En deltagare framhöll införandet av  

klassfast anmälan som en regeländring vilken potentiellt motverkat sitt eget syfte. 

Regeln ansågs grunda sig i ett försök att motverka den stress som kunde uppkomma hos 

atleter till följd av att inte på förhand veta vilken viktklass andra atleter skulle tävla i.  

 

Något som dock återkom var redogörelser för baksidan med klassfast anmälan. Det 

kunde bland annat röra sig om atleter som tvingats ta till extrema åtgärder i sista stund 

inför mästerskap för att lyckas nå ner till sin viktklass, något som haft förödande 

konsekvenser inte bara på individens mående utan även på prestationen i sig. Innan år 

2011 kunde atleter istället på plats välja att tävla i en högre viktklass om så behövdes.  

 

Vidare förknippades klassfast anmälan med särskilt stora svårigheter just på damsidan i 

och med kopplingen mellan menstruationscykel och viktfluktuationer. 

”Ja den [menstruationscykeln] är jätteutmanande alltså, jag upplever att 

relativt många har en problematik just i närhet av ägglossning, alltså med 

vätskeansamling och så vidare, och det kan hålla i sig hela vägen fram till 

cykelns första dag, eller rent av en bit in, och då kan ju det i sig påverka just 

det här med vätskenivån, att behöva reglera – och det i sig kan så klart vara 

extremt stressande.” 

- Lina 

 

Det tycktes enligt coacherna finnas en generell oro hos damatleter just till följd av 

oförmågan att på förhand veta, och kunna kontrollera, hur deras menstruationscykel 

skulle komma att påverka kroppsvikten runt tiden för invägning. Enligt deltagarnas 

erfarenhet kunde det röra sig om en vätskeansamling, och således viktuppgång, på 

mellan ett och fyra kilo från lutealfas fram till menstruationens första dagar. Vidare 

redogjordes för att menstruationscykeln kunde påverka kroppsvikten inte bara genom 

vätskeansamling, utan att ätbeteendet därtill kunde komma att förändras speciellt under 

senare del av lutealfasen. Här fanns erfarenheter av att atleter haft svårare att följa en 

planerad kalorirestriktion under senare del av menstruationscykeln, något som kunde 

skapa ångest och stress speciellt när denna del sammanföll med tävling och således 

invägning.  

 

Vissa menade att det som coach var svårt att rent praktiskt följa atleters 

menstruationscykler, samt att det i vissa fall upplevdes olämpligt. Samtidigt fanns en 

medvetenhet om att vätskeansamlingar till följd av detta kunde komma olägligt inför 

tävlingar. Hormonella preventivmedel beskrevs i vissa fall användas för att reglera 

menstruationscykeln, i andra fall fick atleter vända sig till olika 

viktminskningsstrategier för att angripa problematiken.  
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4.3 Risk för att ätstörda beteenden utvecklas, maskeras och/eller 
undgår ifrågasättande 

Förhållningssättet till kroppsvikt och metoder för att periodvis minska sin kroppsvikt 

inom kraftsporten, ansågs i stor utsträckning avvikande taget ur sin kontext. Med andra 

ord uttrycktes en annan form av acceptans inför att exempelvis ha ett atypiskt 

ätbeteende, dagligen kontrollera sin vikt, undvika sociala matsituationer, ägna sig åt 

(inom idrotten) vedertagna viktminskningsregimer, så länge dessa förfaranden gjordes i 

idrottens namn, för prestation. Det fanns alltså en utbredd uppfattning om att dessa 

beteenden sällan ifrågasattes, varken av övriga inom kraftsporten, eller av individer 

utanför. Tillämpningen av dessa handlingssätt för att kunna ”väga in” ansågs sålunda 

vara en godtagbar och obestridlig motivering då beteenden som i andra sammanhang 

betraktas vara avvikande, och i vissa fall även patologiska, inom idrotten sanktionerats. 

Denna sanktion tycktes dock enbart gälla så länge förfarandena grundade sig i prestation 

och konkurrenskraftighet. 

 

Något som därigenom tycktes skilja mellan deltagarna var synen på, och definitionen 

av, ”ett osunt förhållningssätt till mat och vikt”. Många menade på att det förekom en 

allmängiltig förståelse för att en satsning inom idrotten också var förenad med en 

naturlig insikt om kostens relevans för prestationen. Det föreföll dock generellt finnas 

en svårighet att som atlet balansera mellan prestationsoptimering och en bibehållen sund 

relation till mat och vikt. Något som fanns en samstämmighet inom var att idrotten i sig 

kunde, och i varierande grad utgjorde, en risk för utvecklandet av ett osunt 

förhållningssätt till mat och vikt. Flertalet deltagare menade vidare på att förekomsten 

var oerhört omfattande och att majoriteten atleter i varierande grad tog skada av 

viktklassbaserade idrotters utformning. Detta ansågs därtill ofrånkomligt. 

”Absolut, det är en del av sporten att väga in i en viktklass och sen hur 

långt man vill dra det att man ska liksom anpassa sin vikt – grader i helvetet 

någonstans. Så fort vi hamnar i en idrott där det är viktklass med, då 

kommer någon form av invägningshets äga rum någon gång i din karriär 

(…) Vissa människor har inte den ådran i sig då dom är väldigt svart-vita, 

det är inget mer med det, det gör ingen skada – dom finns men majoriteten 

är inte så. Jag tror dom flesta tar skada (…) men jag tror att även om man 

kommer som hälsosam människa som har liksom bra struktur, bra fettmassa 

på kroppen – genom att hålla på och tävla i viktklasser, för någon gång 

kommer du vara på gränsen till en viktklass och då kommer du göra en 

åtgärd och jag tror att redan där så utvecklar man en ohälsosam syn på 

kroppsvikt och mat, i otroligt liten utsträckning kan det vara – det kan vara 

jätteliten, men någonting sätter sig i huvudet som du kommer ha med dig för 

resten av livet – även om det är i mindre utsträckning och det kommer vi 

inte ifrån tror jag.” 

- Fredrik 

 

En deltagare menade på att regelbunden bantning och tömning inför tävling i sig inte 

nödvändigtvis behövde utgöra en risk för utvecklandet av en osund relation till mat och 

vikt. Snarare ansågs det röra sig om en bakomliggande sårbarhet hos vissa individer där 

fokuset på viktklasser kunde ha en negativ inverkan och leda till osunda beteenden. 

Åsikterna gick med andra ord isär när det kom till om kraftsport lade grunden för, direkt 

orsakade eller enbart bidrog till en redan befintlig och inneboende risk för osundhet hos 

atleterna.  
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Osundheten som emellertid beskrevs kunde röra sig om allt från skuldkänslor vid intag 

av vissa specifika livsmedel till en mer uttalad och allomfattande problematik rörande 

kontroll och kompensation. Samtidigt betonades svårigheten med att utifrån kunna 

avgöra vare sig det förelåg en problematik eller ej, då det i hög grad ansågs bero på 

intentionen bakom beteendena snarare än beteendena i sig. Vidare belystes hur vissa 

destruktiva beteenden hade kommit att normaliseras inom idrotten.  

”Jag tror att kanske nio av tio på damsidan inom sporten har någon typ av 

destruktiva tendenser eller kommer från en bakgrund av att det här har 

påverkat dom förut, jag tror det har funnits en medveten tanke någon eller 

fler än en gång tidigare, när dom antingen kommit in i sporten eller 

allteftersom dom har börjat utöva sporten, jag tror den tanken normaliseras 

väldigt mycket och jag tror den tanken blir väldigt urvattnad. Ju högre upp 

man kommer i sporten desto mer normalt är det att såhär: ’Aja jag äter 

inget under ett tag’ – Ja det märker jag väldigt mycket i sporten men jag 

tror det kommer till ett stadie där det är såhär att ’Amen vadå jag ser inte 

på det här som destruktivt, det här är bara normalt’ Det är såhär ’Vadå det 

gör väl alla’. Det är jättevanligt speciellt på damsidan, på herrsidan är det 

nog vanligt, men inte lika vanligt.” 

- Sam 

 

Vissa deltagare beskrev tävlandet i viktklassidrotter som en riskfaktor även för 

utvecklandet av ätstörningar (ÄS). Samtidigt uttryckte ett fåtal en tveksamhet inför att 

ätstörningsproblematik skulle vara mer utbrett inom idrotten än i samhället i stort. Här 

menade några deltagare att individer med sårbarhet för, eller bakgrund av, ätstörda 

beteenden (ÄB) eller ÄS kunde uppleva viktklassidrotter som särskilt attraktiva. Andra 

menade att idrottens kultur och villkor i sig kunde framkalla ÄB samt ÄS hos individer 

med sårbarhet för att utveckla en osund relation till mat och vikt. Deltagare beskrev 

dock återkommande problematiken i att atleter kunde maskera sina ÄB, och i vissa fall 

kliniskt diagnostiserande ÄS, bakom idrottens villkor. Invägningar, viktklasser och 

konkurrenskraftighet tycktes således av atleter kunna användas instrumentellt för att 

slippa undan kritik och ifrågasättanden från omgivningen. 

”Det är precis som att en del kan hantera alkohol och några få kan det inte 

(…) Jag skulle säga att åttio procent klarar det där säkert jättebra, tänker 

inte ens på det. Men säkert upp emot tjugo procent får ju problem med det. 

Och jag är också rädd att vår sport säkert kan vara extra attraktiv för dom 

som har problem med ätstörningar och annat liksom, det blir så tydligt att 

man kan gömma sig bakom sporten – ’Men jag ska tävla, jag måste hålla 

den här dieten’ och så vidare.” 

- Pontus 
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4.4 Identitet och samhällets kroppsideal – bromsklossar för 
idrottslig utveckling  

Något som återkommande kunde utrönas var diskrepansen mellan idrottens teoretiska 

krav på kroppen som verktyg för prestation och samhällets upplevda ideal. Mat och vikt 

betecknades främst vara beståndsdelar för idrottslig framgång inom kraftsporten, där 

kroppen fick bli ett subjekt – medan samhället utanför i viss mån upplevdes reducera 

kroppen till ett utseendemässigt objekt. Idrotten beskrevs vara ett avgränsat 

sammanhang där kropp, kroppsvikt och mat värderades utifrån praktiska parametrar, 

samtidigt som samhälleliga synsätt till viss grad konkurrerade om atleters 

uppmärksamhet och intressen. Denna kombination av världar ansågs komma att påverka 

varandra på ett i vissa fall olyckligt sätt.  

 

Atleter beskrevs behöva förhålla sig till idrottens krav på exempelvis viktkontroll, 

samtidigt upplevde deltagarna att associerade svårigheter sällan diskuterades öppet. Det 

ansågs finnas en förväntan på atleter att kunna hantera och prata om vikt på ett 

pragmatiskt sätt, något som av vissa deltagare också beskrevs spegla den faktiska 

verkligheten. Något andra belyste var att det, på grund av denna förväntan, kunde 

förefalla än svårare att förmå uttrycka eventuellt divergerande upplevelser. 

Återkommande var beskrivningar av hur atleter på damsidan generellt tycktes ha en mer 

känslomässig inställning till sin kroppsvikt, något som i varierande grad kunde 

föranleda svårigheter relaterade till det viktfokus som fanns inom idrotten. 

 

Många deltagare belyste emellertid att idrottens fokus på prestation, snarare än strävan 

efter att uppnå ett specifikt utseende eller ideal, kunde fungera som skyddsfaktor för 

utvecklandet av en osund syn på kroppen. Detta visade vidare på att idrottens villkor 

inte grundade sig i någon estetisk bedömning. En coach beskrev även upplevelsen av att 

idrotten i sig bidragit till en mer diversifierad och tillåtande syn på kvinnors kroppar på 

så sätt att styrka numera ansågs mer accepterat. Återkommande beskrev deltagare en 

uppfattning om att kroppsidealen tycktes mindre uttalade samt utbredda inom, snarare 

än utanför idrotten. Kroppsvikt tycktes därtill få en annan innebörd inom idrotten än i 

samhället i stort. Flertalet deltagare menade att atleter inte dömdes utifrån sin vikt i lika 

stor utsträckning i kraftsportsammanhang samt att det allmänt fanns en större acceptans 

kring kroppens utseende. Fokuset inom idrotten beskrevs återkommande ligga på 

prestation, att umgås och att ha kul.  

 

Däremot uttrycktes en oro för ett potentiellt ökat fokus på skönhet inom idrotten genom 

den tonvikt framförallt damatleter tycktes lägga på sitt utseende inför tävlingar. Att stå 

på podiet handlade inte längre bara om att lyfta vikter, det beskrevs därtill finnas en 

strävan efter att ”se bra ut” under tiden. Vidare såg flertalet coacher en viss problematik 

i att det på damsidan tycktes finnas en strävan efter att bibehålla, eller uppnå, en låg 

fettprocent med väldefinierade muskler. Intentionen beskrevs i dessa fall inte grunda sig 

på en idrottslig prestationsförbättring. Många ansåg att de atleter som eftersträvade, med 

idrotten som hjälp, ett specifikt kroppsideal snarare förvärvat detta från samhället 

utanför. Det beskrevs att även om idrottens uttalade fokus låg på skivstångens vikt, 

kunde viktklassaspekten nyttjas för deltagandet i ett mer samhälleligt fenomen i form av 

exempelvis bantning. Det menades på att ändamålet i vissa fall likväl rörde sig om en 

estetisk aspekt där atleters mående och prestation sattes på spel.  
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Flertalet deltagare påtalade att damatleter överlag bedömdes hårdare utifrån, där både 

utseende och prestation granskades – till skillnad från herratleter som ansågs bedömas 

främst utifrån sin prestation. Därtill berördes av många deltagare en uppfattning om att 

det på damsidan fanns starkare incitament för att tävla i lägre viktklasser än vad som 

fanns på herrsidan. Att befinna sig i de högre viktklasserna beskrevs likaså mer 

accepterat på herrsidan. Detta illustrerades återkommande genom skildringar av hur 

damatleter i plusklassen (högsta viktklasskategorin) utsatts för negativa kommentarer 

från allmänheten i högre utsträckning än herratleter. 

 

Deltagare uttryckte även att de mer ofta upplevde ett motstånd hos atleter på damsidan 

när coachen föreslog byte till en högre viktklass. Vidare beskrevs tillfällen där 

damatleter tvärtom strävade efter att byta till en lägre viktklass, något som inte enbart 

tycktes förklaras av konkurrensmässiga prestationsmål – utan där utseende och ideal 

också bedömdes spela in.  

”Det blir också någonstans att man kanske inte tycker att man duger som 

man är, man vill se bättre ut för man ser andra som ser bättre ut, jag tror 

att det har mer att göra med det än att man vill ner och konkurrera i en 

annan viktklass. Många gånger på tjejsidan tror jag faktiskt det, för även 

när man kan bryta ner konkurrens-snacket och förklara att ’Om du gör dom 

vikter du gör nu, om du skulle behålla exakt samma styrka och gå ner i vikt, 

så kommer du inte vara så konkurrenskraftig som du vill vara, du kommer 

inte heller behålla den styrkan du har nu så du kommer vara mindre 

konkurrenskraftig än vad du är nu’ – Och ändå kan många vilja gå ner, och 

ibland kan man också höra hur många tycker att dom är lite feta eller har 

lite att ta av. Ifall man ska fokusera på damer så tror jag att det är det, det 

är nog mer visuellt som jagar.” 

- Fredrik  

 

Något som således noterats av många deltagare var vissa atleters ovilja eller svårighet 

att göra ett byte av viktklass. De flesta exempel handlade om damatleter som fortsatte 

hålla sig inom en, i många fall ohälsosamt, låg viktklass. Det kunde handla om fall där 

atleter behövde ta till extrema åtgärder inför tävling för att tappa en procentuellt stor 

andel kroppsvikt eller fall där en väldigt låg fettprocent noterats. Vidare beskrevs vissa 

atleter ”konstant få hålla igen” vad gällde deras energiintag för att inte öka i kroppsvikt. 

Det beskrevs av några deltagare som oroväckande utbredda fenomen. Coacherna 

noterade att detta resulterat i både mentala och fysiologiska konsekvenser. 

Konsekvenserna kunde röra sig om allt från nedstämdhet till menstruationsbortfall och i 

vissa fall ökad skadebenägenhet. Några deltagare beskrev även en svårighet att som 

coach kunna utforma ett träningsupplägg till dessa atleter på grund av att situationen 

medförde en inadekvat återhämtning. Detta beskrevs vara vanligast i de lägre 

viktklasserna och ansågs leda till hämning av berörda atleters utveckling inom idrotten. 

Det tycktes även vara vanligare att som damatlet söka sig till en lägre viktklass snarare 

än högre vid situationer där kroppsvikten låg mitt emellan två klasser. 
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Att atleterna trots denna prestationshämning tycktes oförmögna att ta steget till en högre 

viktklass förklarades av åtskilliga skäl. Att tillhöra en specifik viktklass beskrevs vara 

en faktor många atleter starkt identifierade sig med, varpå ett byte därmed kunde 

upplevas som att förlora en del av ens identitet och känsla av vem en var. Många 

kopplade även denna svårighet till en rädsla för att inte vara lika konkurrenskraftig i en 

högre viktklass.  

”När det kommer till att stanna kvar i viktklassen så tror jag fåfängan är 

mindre betydande, då tror jag att konkurrensdelen är den övervägande (…) 

Men säg att du, när du väger i din viktklass, vet att ’Här kan jag, rätt år, ta 

medalj’ – Då har du den aspekten, och så har du att du kommer alltid ta 

medalj, till att du är svensk mästare så länge du stannar i viktklassen, eller 

att du blir uttagen i landslaget så länge du stannar i viktklassen, eller du 

kommer alltid stå på pallen internationellt så länge du stannar i viktklassen, 

eller du kommer alltid att vinna VM, så dom aspekterna – och det som 

händer när du tar klivet till nästa viktklass då kanske det för det första, 

jamen det kommer först bli en ansträngning att kvalificera sig till SM, att 

vara med där, sen – Kommer du ens komma upp på pallen och få en 

pallplats?, Kommer du bli svensk mästare eller kommer du att få stryk?, 

Ryker din plats i landslaget som du haft i flera år?, Kommer du inte längre 

vara toppkandidat om pallen när du är ute och tävlar internationellt?, 

Kommer du inte få slåss om guldet? – Den saken tror jag spelar in större 

när du väl är i en viktklass och ska byta.” 

- Fredrik 

 

Mot bakgrund av ovanstående urskildes en påtaglig ovisshet, där en atlet på förhand inte 

kunde förutse sin förmåga att konkurrera i en högre viktklass. Denna ovisshet var något 

som beskrevs av flertalet deltagare och ansågs medföra att somliga atleter hade svårt att 

ta klivet till nästa viktklass, även i de fall där det för individen hade varit fördelaktigt, 

och i vissa fall nödvändigt, för att inte riskera sin hälsa.  
 

 

4.5 Coachen saknar stöd och riktlinjer – lämnas ensam i 
ansvarsfrågan 

Hos deltagarna fanns sammanfattningsvis en gemensam uppfattning om att 

viktklassidrott i sig medförde särskilda risker vad gäller atleters relation till mat, kropp 

och vikt. Ett flertal deltagare ansåg att coacher i varierande grad ansvarade för att 

uppmärksamma riskbeteenden hos sina atleter, där somliga menade att det var en 

självklar del av coachens roll.  

”Jag tror att det är coachens roll. Ja alltså bara så rent konkret. Skillnaden 

på coachning och att skriva ett program är någonting som jag tror många 

misstolkar – en coach ska vara någon som bidrar till det allmänna måendet, 

någon som kan bidra till liksom livet i sin helhet där sporten är en del och 

där sporten är i fokus men att man måste hela tiden utgå från att det finns 

ett liv utanför (…) Det måste hela tiden finnas där att såhär, det är ett 

ansvar som måste tas och det är någonting som jag tror att andra coacher 

inte gör tillräckligt.” 

- Sam 
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Samtidigt tydliggjordes de begränsningar coacher generellt ansågs ha eftersom de sällan 

erhållit någon specifik utbildning. Vidare förklarades att inga särskilda krav ställs för att 

en individ ska kunna utge sig för att vara coach eller tränare. Det menades av vissa att 

denna brist på styrning och certifiering även försvårade möjligheten att urskilja vilket 

ansvar coachen hade för sina atleter. Ett flertal exempel lyftes på coacher inom idrotten 

som på grund av inställningen till sin roll också indirekt skadat sina atleter. Det kunde 

bland annat röra sig om coacher som huvudsakligen drivits av ekonomiska intressen och 

där atleters välmående försummats.  

 

Även om deltagarna uttryckte en begränsning i vad de kunde bistå med till följd av 

bristande utbildning och riktlinjer tycktes det finnas en generell uppfattning om att en 

coach främst skulle anta rollen som stöttande. Många beskrev att de upplevde ett särskilt 

stort ansvar när det gällde yngre atleter. Därtill beskrev vissa att de ansåg sig ansvara 

över att uppmana atleter att söka professionell hjälp vid behov.  

 

En resurs som deltagarna återkommande beskrevs inneha var just förmågan att lyfta, 

och på ett bestämt sätt uttrycka, sin oro till atleter i behov av hjälp. Detta ansågs viktigt 

för att understödja atletens initiativ till att söka sig vidare för sina besvär i de fall då 

coachens kompetens var otillräcklig. Något som dock generellt ansågs saknas var 

förmågan att på ett säkert sätt avgöra när det fanns ett behov av annan expertis – med 

andra ord tycktes det fattas insyn och kompetens rörande symtom och tecken som bör 

föranleda en coach till att uttrycka sin oro. Vidare betonades vikten av förståelse inför 

sina egna begränsningar, något som många deltagare upplevde sig ha. Samtidigt fanns 

en generell uppfattning om att coacher inom idrotten ofta saknade en tillräcklig insikt 

avseende detta, något som ansågs vara problematiskt då det kunde förhindra atleter att 

få adekvat stöd.  

 

Flertalet deltagare beskrev bristen på konkreta riktlinjer och rutiner inom idrotten, där 

det uttrycktes en problematik i att inte veta vilket tillvägagångssätt som erfordrades, 

eller vart de skulle vända sig, i situationer där riskbeteenden hos atleter 

uppmärksammades. Vidare eftersökte majoriteten deltagare ett kontaktnät med 

spetskompetens som kan ta vid där coachens egen kompetens inte räcker till. 

Samverkan med professioner inom två särskilda områden efterfrågades av flertalet 

deltagare. Dietister med insyn och förståelse för idrottens krav eftersöktes för att hjälpa 

atleter optimera sin kosthållning och samtidigt bibehålla en balanserad relation till kost 

och vikt. Därtill ansågs ett nätverk av professioner som kunde arbeta mer inriktat på den 

mentala aspekten rörande att utöva en viktklassidrott behövligt för atleter i behov av 

stöd.  

”Jag är ingen expert på det här (…) Men ja, alltså det är ju inte så att jag 

vet att jag nu kan jag ringa till den här personen på Styrkelyftförbundet och 

säga: ’Du jag har utmaning med en som jag coachar här, ja vederbörande 

äter inte’ – och dom här bitarna, så det är inget att det kan komma någon 

handlingsplan eller något stöd på något sätt.” 

- Pontus 

 

Deltagare yttrade genomgående en önskan om ansvarstagande från Svenska 

Styrkelyftförbundet (SSF) och Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF). Vissa 

eftersökte även ett tydligare stöd från Riksidrottsförbundet (RF). Det gavs bland annat 
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förslag på att SSF skulle stå för kvalitetskontroll och marknadsföring av olika aktörer 

med kompetens för att bistå atleter och coacher i behov av stöd i berörda frågor. Vidare 

gavs förslag på att SSF på sin hemsida skulle kunna ha en lista med legitimerad 

personal att kontakta för exempelvis webbseminarium, föreläsningar eller enskilda 

samtal. Något som betonades av många coacher var just behovet av kvalitetssäkring då 

en oro fanns rörande dagens system där det uttrycktes att ”i princip vem som helst kan 

utge sig för att vara coach”. Risken i det ansågs bland annat ligga i att coacher utan 

kvalitetssäkrad utbildning och kompetens påverkade sina atleters relation till inte enbart 

träning utan även kost.  

 

Sammanfattningsvis förtydligades av många deltagare att dessa föreslagna åtgärder inte 

enbart skulle vara behjälpliga för coacher, utan framförallt ge utövare av sporten en 

ökad trygghet i att veta vart de kan vända sig vid behov av hjälp och stöd. Något som 

ytterligare lyftes var upplevelsen av att det i viss utsträckning handlade om en 

prioritetsfråga, där atleters mående i somliga fall blev sekundärt.   

”Ja för det är liksom ett vagt och väldigt konkret problem samtidigt, det är 

såhär: Handlar det om ätstörningar? Ja. Hur många har en ätstörning? Jag 

vet inte, förmodligen ALLA till en viss gräns liksom, men det blir väl 

påtagligt vid en viss gräns och den gruppen och kategorin människor är väl 

förhållandevis liten jämfört med den gruppen av människor som kan 

hantera det på ett relativt okej sätt, och då blir det ju en cost-benefit fråga, 

såhär: ’Kan vi lägga pengar på att det ska finnas ett eventuellt stöd eller en 

eventuell liksom metod att hantera de här människorna eller ska vi köpa en 

ny skivstång?’ Och någonstans så tror jag, så då blir det skivstången.” 

- Sam 

5  Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion  

Studien avsåg att utforska förhållandet till mat och kontrollen på vikt och kropp inom ett 

specifikt sammanhang, vilket taget ur sin kontext skulle kunna betraktas som avvikande. 

Det bör noteras att uppsatsen inte gör anspråk på att tala för samtliga inom kraftsporten. 

Precis som med alla grupper i samhället är kraftsportsutövare en heterogen grupp och 

här bör även belysas att materialet som samlats in inte kunnat erhållas direkt från atleter 

till följd av ämnets etiskt känsliga karaktär. Därigenom betonas det faktum att resultatet 

speglar coachers subjektiva upplevelser och erfarenheter, vilka potentiellt även färgats 

av deras bakgrund i egenskap av kraftsportsutövare.  

 

Resultatet ger emellertid en unik insyn i kraftsportens viktminskningskultur genom att 

ställa fenomenet i kontrast till samhällets generella syn på vad som kategoriseras 

normalt. Samtidigt illustreras hur viktminskningsstrategier som görs i idrottens namn 

sanktionerats, både från samhället i stort samt inom idrotten, till följd av kraftsportens 

utformning och villkor. Detta går i linje med tidigare forskning på området, som visat på 

att det inom viktklassidrotter finns en utbredd uppfattning om viktminskning som en 

nödvändig del av idrottsutövandet och där viktminskningsmetoderna sällan ifrågasätts 

(11, 12).  
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Den diskrepans som beskrevs mellan vad som inom ett avgränsat sammanhang kan 

förefalla motiverat, och den allmänna synen på vad som anses hälsosamt illustrerades 

bland annat genom deltagarnas skilda uppfattning om förekomsten av en ohälsosam 

relation till mat och vikt hos kraftsportsatleter. Förekomsten beskrevs av majoriteten 

som oerhört omfattande. Två deltagare uttryckte emellertid att det inom kraftsporten 

inte förekom en mer utbredd osundhet i jämförelse med vad som fanns i samhället i 

stort.  Viktklassbaserade idrotter och dess medföljande viktkontroll samt användning av 

viktminskningsmetoder har i tidigare studier påvisats bidra till en negativ relation till 

mat och vikt (5, 10, 15, 16). Det har emellertid påvisats finnas en kultur inom dessa 

idrotter där atleter sällan själv-rapporterar sina symtom, utan snarare förnekar och 

undanhåller dysfunktionella ätbeteenden, samt därtill uppvisar motstånd till att söka och 

delta i behandling (6, 11). Detta bör tas i beaktande vid tolkning av denna studies 

resultat då coacher inte nödvändigtvis har en fullständig insyn i utbredningen av 

ätstörda beteenden hos idrottens atleter. 

 

Unikt för denna studie var att kraftsportscoachers perspektiv lyftes fram, något som 

möjliggjorde insyn i det svåra dilemma de stod inför. Det illustrerades genom den brist 

på stöd många coacher uttryckte, att de handfallet tvingas se på medan en kultur förstör 

för deras atleter. Studien åskådliggör de många sätt coacher kämpar för att motverka 

kulturen samtidigt som de både har samhällets ideal och idrottens villkor emot sig. 

 

Genom intervjuerna tydliggjordes konflikten som fanns mellan idrottens syfte i att lyfta 

så mycket vikt som möjligt, samt viktklassaspekten av idrotten som ställer krav på 

atleter att regelbundet övervaka sin vikt. Det framkom att kroppsvikt blev en 

oundvikligt central del av kraftsportsutövandet för tävlingsaktiva. Viss grad av 

självmonitorering av kroppsvikt ansågs nödvändig för att adekvat kunna mäta 

träningsprogression och förhållandet till en atlets viktklass. Dock visar tidigare 

forskning på att överdriven självmonitorering av kroppsvikt ökar sårbarheten hos atleter 

att utveckla en osund relation till kroppens vikt, utseende och form (15, 16). Detta har i 

sin tur påvisats öka risken för utvecklandet av ätstörda beteenden – något som av 

deltagarna i denna studie också beskrevs vara vanligt förekommande inom kraftsporten. 

Även om idrotten ställer krav på deltagande atleter att kontinuerligt avstämma sin vikt 

bör, med denna kunskap, hänsyn tas till vilken frekvens som uppmuntras – där en mer 

sällan utförd kontroll tycks fördelaktig för att motverka en dysfunktionell relation till 

mat och vikt. 

 

Paradoxen i att å ena sidan förväntas använda kroppen som ett instrument inom 

idrottens avskilda värld, och att å andra sidan som individ omfattas av samhälleliga 

erfarenheter där ideal och normer har sin inverkan, skapar lätt en falsk dikotomi – där 

atleter inom idrotten förväntas kunna avskärma sig från världen utanför. Något som 

illustrerades genom studiens resultat, och som även stöds av tidigare forskning, var dock 

att innebörden av viktminskning inför tävling sträcker sig långt utanför de pragmatiska 

beteendena – där de kom att genomsyra atleters mående och attityd rörande mat, vikt 

och kropp på ett mer övergripande sätt (2, 5). Vidare synliggjordes komplexiteten i hur 

olika sammanhang influerar atleter, där kraftsporten inte kan förväntas existera i ett 

vakuum avskilt från andra kontexter. Detta bör belysas för att fördjupa förståelsen för 

hur olika domäner påverkar varandra, och att kraftsportsatleters relation till kroppen 

således inte befinner sig på ett avskilt kontinuum. 
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Endast ett fåtal studier har tidigare fokuserats på just kraftsportens kontext, men 

viktklassbaserade idrotter överlag har påvisats utgöra en risk för utvecklandet av 

patologiska ät- och viktkontrollerande beteenden samt en ohälsosam kroppsuppfattning 

(2, 4, 5, 10, 16). Denna studie ger ytterligare stöd åt att kraftsporten inte förskonats från 

denna risk, samt att metoder för viktminskning inför tävling anses vara allmänt 

accepterade inom idrotten. Även om viktminskningsstrategierna beskrevs som 

kontextuella och i enlighet med ett ändamålsenligt syfte visade coacherna i denna studie  

genomgående på en förståelse för de konsekvenser normaliseringsprocessen fört med 

sig. Samtidigt betvivlade vissa deltagare att det skulle finnas ett kausalt samband mellan 

deltagande inom idrotten och utvecklandet av ätstörningar. 

 

Ätstörda beteenden (ÄB) kan vara del av, eller utvecklas till att bli, en mer utbredd 

problematik i form av kliniskt diagnostiserande ätstörningar (ÄS). Samtidigt är det av 

yttersta vikt att ÄB särskiljs från ÄS, då ÄB kan existera avskilt från en djuprotad 

psykologisk problematik, något ÄS aldrig gör. När det kommer till ÄS vet vi genom 

tidigare forskning att orsaken bakom uppkomsten är oerhört komplex och 

multifaktoriell, där en kombination av ett flertal omständigheter spelar in – däribland 

genetik och miljö (10). Med detta kan konstateras att det krävs en bakomliggande 

sårbarhet för att en individ ska utveckla en ÄS, där en kontextuell situation aldrig 

ensamt ansvarar för uppkomsten av patologin. Med en sårbarhet följer dock risken för 

att det situationsbetingade sättet att reagera inom kraftsportens kontext inte 

uppmärksammas som patologiskt. Denna risk har bland annat skildrats av Pereira-

Vargas et al. (2, s. 4): 

“Charlotte attributes the development of her eating disorder to her 

decisions to cut weight for a higher Wilks1, which demonstrates the strength 

of a performance narrative for this athlete. Charlotte’s life is interrupted 

each time she engages in a weight cut, as she has to put her body through 

strict eating practices in order to achieve the best Wilks possible. The 

psychological impact of weight-cutting was masked through the athletes 

continued dedication to the sport. Participants reported a fear of disclosure 

about the psychological impact of weight-cutting, due to feelings of 

embarrassment and associated stigma.”  

 

Ovan illustrerat fenomen stämmer väl överens med resultatet från denna studie, där 

flertalet coacher beskrev en oro inför atleters möjlighet att dölja sitt ÄB, och i vissa fall 

sina ÄS, bakom idrottens villkor samt utnyttja invägningar och viktklasser som alibi för 

sina handlingssätt. Även om konkurrenskraftighet uppgavs vara ett väsentligt motiv 

bakom användandet av viktminskningsmetoderna tycktes, precis som i Pereira-Vargas 

et al.:s studie, viktminskningsförfarandena hos vissa atleter associeras med negativa 

psykologiska konsekvenser – något som potentiellt maskerades genom dedikation till 

idrotten. 

 

 

 
1 Wilks syftar på en formel som används inom styrkelyft för att mäta atleters styrka i förhållande till 

kroppsvikt, och kan därigenom användas som ett mått på konkurrenskraft mellan atleter i olika viktklasser 

och kön. 
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Coacher har genom tidigare forskning beskrivits spela en avgörande roll när det 

kommer till insatser mot ÄS och ÄB hos sina atleter, där uppkomsten potentiellt kan 

motverkas genom coachers ståndpunkt och agerande (6, 10). Något som emellertid bör 

lyftas är den kunskapsbrist deltagarna i denna studie ansåg finnas inom kraftsporten 

överlag. Det framkom att coacher inte omfattas av några bestämmelser gällande 

utbildning, utan att i princip vem som helst kan utge sig för att vara coach. Detta medför 

en uppkommen frågeställning om hur coacher överhuvudtaget ska kunna förväntas 

uppmärksamma riskbeteenden hos sina atleter. Även om coacher beskrivits spela en 

central roll vad gäller att upptäcka samt motverka ÄB hos sina atleter förblir frågan hur 

denna grupp ska kunna ansvara för något utan tydliga krav och riktlinjer (2).  

Det går att argumentera för att individer utan adekvat utbildning inte kan förväntas 

upptäcka riskbeteenden när dessa med enkelhet förväxlas med idrottsligt motiverade 

handlingssätt. Att erbjudas utbildning i vilka tecken och symtom som kan föranleda 

misstanke om att en atlet behöver vidare insatser kan tyckas grundläggande för att 

coacher ska kunna anta rollen som stöttande, något som flertalet ansåg sig ansvara för. 

Genom den regelbundna kontakt coacher har med sina atleter skulle de med denna 

kunskap därigenom kunna bidra till att underlätta den medicinska övervakning som 

krävs för att tidigt upptäcka dysfunktionella ätbeteenden hos sina atleter (6).  

 

Något som tydliggjordes genom denna studie, och som tidigare forskning även belyst, 

var att det krävs policyer och riktlinjer som tydligt definierar lämpliga tillvägagångssätt 

hos coacher när de har att göra med atleter som upplever en problematik kring mat och 

vikt (6). Coacher bör vidare inte tillåtas sprida felaktiga råd om viktminskning och 

nutrition eller pressa atleter att gå ner i vikt. Flertalet deltagare efterlyste även 

implementering av vidare åtgärder för att säkerställa att kraftsportens atleter omfattas av 

ett skyddsnät med professionell hjälp att vända sig till vid uppkommen problematik 

relaterad till idrottens utformning. Många deltagare kom med idéer på hur SSF, STF och 

RF skulle kunna bistå då det ansågs ligga i linje med deras värdegrunder avseende att 

kraftsporten ska vara tillgänglig för alla. 

 

5.1.1 Områden som avgränsats 

Vissa områden har till följd av det extensiva datamaterialet behövt avgränsas i denna 

studie och dessa anses intressanta att studera vidare, något som planeras göras i 

kommande uppsatser. Kraftsportens kultur är hittills ett relativt outforskat område, 

särskilt när det kommer till damatleters upplevelser av att delta och tävla i en, historiskt 

sett, mansdominerad idrott. Det anses viktigt att kartlägga de upplevelser och 

erfarenheter som finns hos atleter inom idrotten – både för att ge en röst åt dem som inte 

förmår tala öppet om associerade svårigheter, och även för att kunna kartlägga vilka 

områden som potentiellt kan förbättras och därigenom etablera preventiva åtgärder. 

Återkommande uttryckte deltagare i denna studie att idrottsutövandet skulle handla om 

”att ha kul”. Synliggörande och förståelse för idrottens potentiella baksidor kan 

förhoppningsvis möjliggöra ett ytterligare inriktat fokus på just detta. 
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5.2 Samhällsrelevans  
Kraftsporten har tidigare visats kunna bidra till en ökad självkänsla hos kvinnor, där 

kroppen fått övergå till att ses som stark och kapabel snarare än att enbart betraktas vara 

ett estetiskt projekt (31). Denna studies resultat påvisar emellertid att det finns en 

utmaning och problematik koncentrerad till kraftsportsvärlden – ett sammanhang som 

överlag är underbeforskat och som växer i popularitet, framförallt hos kvinnliga utövare 

(21, 22). Att forskningen på just kvinnor inom idrotten brister, tillsammans med rådande 

kunskap om att viktklassidrottare utgör en riskgrupp vad gäller ÄB, understödjer denna 

studies relevans (2, 14).   

 

Studien ger en inblick i en idrottskultur som ställer krav på relationen mellan kroppsvikt 

och styrka, där ÄB i viss mån inkorporerats som en naturlig del av tävlingskulturen. Att 

som kvinnokodad person, omfattad av samhälleliga ideal, gå in i denna värld bidrar till 

ett ytterligare dilemma – ett dilemma som riskerar maskeras till följd av utstakade 

villkor inom idrotten. Härigenom anses det av yttersta vikt att problematiken 

åskådliggörs, tillika möjliga åtgärder. Studien anses kunna bidra till en ökad 

medvetenhet, samt verka som incitament för eftertanke och därtill införandet av 

åtgärdsplaner. Det är orimligt att förvänta sig att idrottens grundvillkor förändras på så 

sätt att viktklassaspekten elimineras, därmed anses denna studie och framtida på 

området vara av största relevans – för att rikta ljuset mot och förändra de områden som 

möjligtvis kan förbättras.  

 

Eftersom kraftsportens kontext påvisats kunna öka risken för dysfunktionella ät- och 

viktkontrollerande beteenden anses studien av särskild betydelse för att öka kunskapen 

så att kraftsporten framgent ska kunna erbjuda en trygg och övervägande positiv miljö 

för sina atleter. Normaliseringen av dysfunktionella ätbeteenden inom ett avgränsat 

sammanhang påverkar inte enbart individer inom denna kontext, utan sträcker sig 

sannolikt vidare till att i viss utsträckning omfatta samhällsekonomiska frågor. Detta då 

följderna bland annat kan röra sig om uppkomsten av den kvinnliga idrottstriaden, något 

som potentiellt kan leda till långtgående fysiologiska konsekvenser (5, 14, 23). 

Medvetenhet och kunskap om denna problematik anses vara av synnerlig relevans för 

coacher inom kraftsporten, då de besitter en unik position varifrån de i viss mån avgör 

riktningen inom kraftsportens kultur.  

 

5.3 Metoddiskussion  

M.B:s erfarenhet av styrkelyft har i hög grad influerat arbetet – allt från idé till 

uppsatsämne samt syftets utformning till tolkning av resultatet. En undersökning som 

grundar sig i, eller utgår från, ett personligt intresse kan sällan tänkas vara helt fri från 

värdering (26). Det går att argumentera utifrån detta som något negativt. Att M.B är 

aktiv utövare av styrkelyft och därigenom införstådd med subkulturen inom idrotten 

anses emellertid ha varit en stor fördel för studiens genomförande. Detta då den levda 

erfarenheten bidrog till skapandet av en frågeguide, samt intervjuer baserade på en 

fördjupad insikt och förståelse för exempelvis idrottsspecifika begrepp. Den 

språkbarriär som oundvikligt uppkommer då intervjuaren inte befinner sig i samma 

sociala kontext som intervjudeltagaren har tack vare denna insyn kunnat undgås, och 

därigenom bidragit till att underlätta förståelsen. M.S kunde, med sitt ”utifrån-

perspektiv”, därtill bidra med en kritisk syn och konstruktiv feedback vad avser 

alternativa tolkningar av materialet. Dessa vitt skilda erfarenheter, och medvetenheten 

kring det, anses sammantagen i hög grad ha medverkat till att optimera studiens 

tillförlitlighet. 
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Enbart två av deltagarna var för M.B okända. Detta ansågs relativt ofrånkomligt då 

styrkelyft på högre nivå består av en förhållandevis liten krets där de flesta atleter i viss 

mån känner till varandra. Initial kontakt till att delta skedde även i åtta av nio fall genom 

direktmeddelanden från M.B:s Instagram-konto, där träningsrelaterat innehåll delades 

öppet. Dessa faktorer kan givetvis ha medfört att deltagarna redan innan intervjuerna 

erhållit en uppfattning om M.B som person, något som ofrånkomligt påverkat 

interaktionen. Om det är till för- eller nackdel går att diskutera och kan likaså skilja sig 

från fall till fall.  

 

Ett målstyrt urval användes för att på ett strategiskt sätt erhålla deltagare relevanta för 

området som avsågs studeras och ansågs därmed lämpligt (26). Med det strategiska 

urvalet av deltagare erhölls coacher med gedigen erfarenhet av att ha coachat många 

atleter på allt från lägsta till högsta nivå. Detta ansågs fördelaktigt för att kunna 

illustrera en vidare bild av kraftsportens sociala kontext. Att deltagarna själva befunnit 

sig inom idrotten under i genomsnitt 11 år ansågs öka studiens tillförlitlighet då det 

erfarenhetsmässigt betraktades vara en relativt omfattande tidsperiod. Att M.B 

ansvarade för att kontakta deltagare möjliggjorde ett urval med betydande erfarenheter 

av idrotterna. Samtidigt innebar det också att deltagarna främst bestod av styrkelyfts-

coacher då dessa förekom i hens kontaktnät. Detta påverkar eventuellt överförbarheten 

och resultatet går nödvändigtvis inte att applicera i lika stor utsträckning på 

tyngdlyftningens sociala kontext. Å andra sidan ligger denna studies resultat i linje med 

tidigare forskning på idrotter där en fördel eller fokus finns på exempelvis en slank 

kroppsform, en specifik kroppsestetik eller där atleter indelas i viktklasser (2-5). Detta 

är något som bedöms styrka förutsättningarna för att resultaten i denna uppsats också 

skulle kunna gälla för andra, framförallt viktklassbaserade, idrotter.    

 

Att frågeguiden genomarbetades grundligt bedöms ha varit avgörande för att säkerställa 

att syftet med studien kunde nås samt att feltolkningar motverkades. Revideringar 

gjordes till dess att vi båda upplevde att den fyllde de kriterier vi hade vad gäller 

frågornas öppenhet, riktning och tydlighet. Om något en deltagare sagt uppfattats som 

otydligt för den av oss som hållit i intervjun har deltagaren betts förtydliga eller 

utveckla. Detta för att säkerställa att feltolkningar undvikits i största möjliga mån, något 

som anses ha ökat resultatets trovärdighet. Att intervjuerna spelades in underlättade för 

att i samtalen kunna vara fullt närvarande och uppmärksam, något som därtill stärker 

studiens pålitlighet.  

 

Miljön där intervjuer genomförs kan i olika grad påverka beteendet hos deltagarna, där 

en onaturlig kontext påvisats kunna ha en negativ inverkan (25). Detta är i sin tur något 

som kan ha en ofördelaktig effekt på resultatets pålitlighet. Att åtta av nio intervjuer 

skedde digitalt, där deltagarna själva kunde välja intervjuplats, bedöms därför ha varit 

fördelaktigt för resultatets pålitligheten.  

 

Vi har båda begränsad erfarenhet av att utföra kvalitativa analyser, något som 

oundvikligt påverkat analysprocessens samtliga delar. Hur stor mängd data som bör 

inhämtas varierar beroende på grad av komplexitet i det ämne som studeras samt 

kvaliteten på insamlat material (27). Att omfattningen av insamlat material blev stort 

skapade en förhållandevis hög arbetsbelastning. En avvägning gjordes där det 

diskuterades om sista intervjun skulle strykas för att minska mängden material. Beslut 

fattades dock om att det för studiens syfte och tillförlitlighet ansågs värdefullt att 

behålla sista intervjun, varför den inkluderades. Främsta anledningen till detta var att det  
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bedömdes öka representationen vad gäller könsfördelning hos deltagarna. Ambitionen 

hos oss båda har hela tiden varit att utforska och skapa en så representativ bild av ett 

fenomen som möjligt, snarare än att enbart uppnå specifika kriterier uppsatta av 

institutionen. Uppsatsen har således utgått från denna motivation och strävan – något 

som betraktas vara en central del i dess tillförlitlighet. 

 

Resultatet av studien ligger i linje med tidigare forskning på området, om än 

kunskapsunderlaget vad avser kraftsportscoachers perspektiv på atleters upplevelser är 

bristfälligt. Med detta bör sägas att resultatet även till stor del överensstämmer med den 

forskning som finns på grupper inom övriga idrotter där kroppsvikt på något sätt är av 

relevans. Därmed antas resultatet kunna ha en överförbarhet även på andra idrotter där 

krav ställs på atleters vikt. 

6  Slutsats 
Kraftsport är en växande idrott där styrka och lyftarglädje står i centrum, men där 

kärnan sätts på spel av dagens viktminskningskultur. Detta skapar en miljö i idrotten 

som bedöms vara farlig för individer med latent sårbarhet för att utveckla ätstörda 

beteenden och ätstörningar, och utgör därtill ett sammanhang som maskerar en redan 

existerande problematik. 

 

Kombinationen av samhällets utseendenormer och kraftsportens villkor påvisades skapa 

en ökad risk för dysfunktionella ät- och viktkontrollerande beteenden. 

Konkurrenskraftighet beskrevs ofta ligga till grund för de viktminskningsstrategier som 

användes inför tävling, något som berättigade dess användande – både från idrottsligt 

håll och från samhället utanför. Samhällets ideal och smalhetsnorm tycktes därtill i olika 

omfattning försvåra idrottslig utveckling genom att de lägre viktklasserna associerades 

med en mer önskvärd kroppsform – något som ansågs kunna bidra till nyttjandet av 

ätstörda beteenden i strävan efter att bibehålla en låg fettprocent. Denna problematik 

tycktes emellertid kunna döljas och förbises eftersom de kommit att betraktas som 

allmänt vedertagna inom kraftsportens kontext. 

 

Det finns ingen uttalad ansvarsfördelning, inga skyddsnät eller riktlinjer som fångar upp 

de atleter som till följd av idrottens utformning drabbats. Detta innebär särskilda risker 

för damatleter i och med den koppling som finns mellan användandet av de vedertagna 

viktminskningsstrategierna och den kvinnliga idrottstriaden, där triaden bland annat kan 

medföra irreversibla fysiologiska konsekvenser. Interventioner för att öka kunskapen 

om ätstörda beteenden, ätstörningar, viktminskning och nutrition behövs om inte 

kraftsporten ska riskera att bli en miljö där ätstörningar tillåts florera fritt. 

7  Författarnas bidrag till arbetet  
M.B har varit huvudansvarig för att författa uppsatsen och M.S har varit huvudansvarig 

för analys av insamlat material. Frågeguide har utformats gemensamt, likaså 

intervjuerna som fördelats mellan oss. Arbetets samtliga delar har genomsyrats av 

diskussion med utgångspunkt från våra vitt skilda bakgrunder och förförståelser.  
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Informationsmail 

 

Hej!  
Vi var tidigare i kontakt angående examensarbetet jag och min uppsatspartner Malin 
skriver, jag tänkte komma med några förslag på tider för intervju och se om något av 
alternativen passar! 
 
v.37:  
förslag 
 
v.38: 
förslag 
 
Nedan kommer även ett mer utförligt deltagarbrev: 
 

Vi är två studenter som läser sista terminen på dietistprogrammet vid institutionen för 

kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet. Just nu skriver vi vår C-uppsats och 

söker deltagare till en intervjustudie där syftet är att undersöka kraftsporten utifrån 

coachers perspektiv. Fokus kommer ligga på hur du som tränare upplever att atleter 

förhåller sig till att tävla i en viktklassbaserad idrott samt om det finns någon eventuell 

skillnad hos de som tävlar på dam- respektive herrsidan. För att delta bör du ha 

coachat minst 3 kvinnor som tävlar/tävlat på lägst nationell nivå. 

 

Intervjutillfället 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer genomföras, antingen på plats i 

Umeå eller via den digitala plattformen Microsoft Teams. Intervjun planeras in under 

vecka 37-38 och beräknas ta ca 45-60 minuter.  

 

Vad innebär deltagandet i studien för dig? 

Intervjun kommer spelas in med ljudupptagning och vara till grund för studiens analys 

och resultat. Allt insamlat material kommer hanteras konfidentiellt och ingen enskild 

individ kommer kunna identifieras i uppsatsen då redovisning av resultat kommer ske 

på gruppnivå. Deltagandet är självklart frivilligt och du har rätt att när som helst 

avbryta din medverkan utan krav på att ange orsak. Observera dock att återkallande 

av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket 

återkallats. 

Informerat samtycke kommer inhämtas genom att du skriftligen svarar på detta mail 

och skriver att du samtycker till att delta i studien. När vi träffas för intervjun kommer 

även ditt godkännande att delta i studien spelas in med ljud. 

 

Vad händer efter ditt deltagande? 

Alla insamlade personuppgifter kommer att behandlas enligt ditt informerade 

samtycke och på ett sätt där inga obehöriga får åtkomst till det. De insamlade 
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uppgifterna raderas när uppsatsarbetet godkänts och betyget registrerats i Umeå 

universitets studieregister. För att säkerställa din anonymitet kommer det som skrivs 

ut i studiens resultat inte kunna kopplas till dig som person. 

Du har även rätt att kontakta Umeå universitet för att få information om vilka uppgifter 

som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller 

begräsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta universitetets 

dataskyddsombud på mejl pulo@umu.se. För mer information om hur universitetet 

behandlar personuppgifter se: umu.se/gdpr 

Resultatet av vår studie kommer presenteras i form av en uppsats som kommer 

läsas av vår examinator samt publiceras på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) som 

är ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Vem kan du kontakta? 

Om du har några frågor kan du kontakta oss studenter på följande e-postadresser: 

Malin Björklund - maol0539@student.umu.se  

Malin Simu - masi0031@student.umu.se 

Det går även bra att kontakta vår handledare,  

Ingela Bohm, universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap - 

ingela.bohm@umu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Malin och Malin 

 
  

mailto:pulo@umu.se
mailto:maol0539@student.umu.se
mailto:masi0031@student.umu.se
mailto:ingela.bohm@umu.se
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Frågeguide 

 

Frågeområde 1 

Bakgrund/erfarenhet av sporten: 

1. Berätta gärna lite kort om dig själv och din bakgrund inom kraftsporten? 

- Har du själv utövat sporten och i så fall hur länge?  

- Hur länge har du coachat och inom vilken kraftsport?  

- Ungefär hur många på dam-sidan har du coachat? 

- Hur har fördelning sett ut vad gäller hur många du coachat på dam- respektive herrsidan? 

- Vilken nivå har du coachat på? 

 

Frågeområde 2  

Relationen coach och atlet  

Vi har uppfattningen att det finns lite olika sätt att coacha på - där vissa menar på att det är viktigt att 

ha stor insyn i atleternas liv utanför träningen, medan andra kanske tycker att det som händer utanför 

gymmet inte är något en coach behöver involvera sig i.  

2. Hur ser du på det, skulle du kunna beskriva hur du ser på din relation till dina atleter? 

- Kan du utveckla, på vilket sätt?  

- Upplever du att du och dina atleter kan prata om hur dom har det utanför träningen?  

- Om ja: kan du ge några exempel, vad är det som brukar kunna dyka upp? 

 

3. Inom sporten generellt, hur skulle du beskriva den sociala miljön och samtalsklimatet?  

- Hur öppet pratas det om svårigheter som är kopplade till sporten, enligt din erfarenhet?  

(kan du ge några exempel på svårigheter som du sett att det pratas om?) 

- Med tanke på att sporten vuxit i popularitet hos kvinnor, ser du att det på något sätt påverkat 

samtalsklimatet? 

 

Frågeområde 3 

Viktklass i praktiken 

4. Med tanke på att sporten är en viktklass-sport, så är jag lite nyfiken på att få höra lite mer 

konkret vilken insyn du som coach har på dina atleters vikt mellan och inför tävlingar? 

- Hur går det till rent praktiskt, hur ofta väger man sig? 

- Vilken roll har du när det kommer till det här, vem har koll på vad? 

- Hur viktigt anser du att det är att följa en atlets vikt? 

 

5. Hur ser det ut för dina atleter rent generellt, brukar de hålla sig inom den viktklass dom 

tävlar i under träningsperioderna eller brukar de behöva gå ner i vikt inför tävlingar? 

- Är det något du brukar vara involverad i och i så fall på vilket sätt?  

 

6. Skulle du kunna, bara lite kort, berätta vilka dom vanligaste viktminskningsmetoderna inför 

tävling är? 

 

7. Vad är det som avgjort i vilken viktklass dina atleter tävlat i, är det något som du gått in 

och påverkat eller är det atleten själv som bestämt det? 

- Om coachen påverkar: Kan du beskriva hur den processen ser ut?  

- Om coachen inte påverkar: Hur ser du att som coach gå in och påverka vilken viktklass en atlet 

tävlar i? 
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8. Om vi zoomar ut lite och kollar på sporten i stort, hur vanligt skulle du säga att det är att 

atleter förväntas tävla i en lägre viktklass än vad deras naturliga vikt ligger på?  

- Vad är din uppfattning, hur brukar atleter hantera att behöva gå ner inför en tävling t.ex.? 

 

9. För dom atleter som behöver gå ner i vikt inför en tävling, ser du någon skillnad i vilka 

problem som finns beroende på om en atlet tävlar på dam- eller herrsidan? 

- Ser du någon skillnad i hur det hanteras av atleter beroende på om den tävlar på dam- eller 

herrsidan? 

- Det här med vikt och invägning, är det något särskilt man behöver ta hänsyn till beroende på om 

atleten tävlar på dam- eller herrsidan? 

….jag tänker mer när det kommer till exempelvis fysiologiska aspekter? 

 
Frågeområde 4  

Viktklass och identitet  

10. Har du någon gång upplevt att en atlet skulle ha mått bättre eller presterat bättre i en 

annan viktklass än den dom tävlat i?  

- Om ja: Kan du berätta om det utan att nämna några namn? 

- Om nej: När anser du att det är fördelaktigt att en atlet gör ett byte från en viktklass till en annan? 

- Om inga egna erfarenheter: Är det något du sett inom sporten i stort? 

 

11. Vad tänker du, kan det finnas några problem eller svårigheter som är relaterade till att 

behöva byta viktklass? 

- Om en atlet inte vill byta viktklass, vad skulle det kunna bero på? 

- En atlet kan ju identifiera sig själv väldigt mycket med den viktklass den tävlar i. Vad tror du att det 

kan bero på? 

- Tänker du att det kan finnas någon skillnad i vad som känns svårt beroende på om man tävlar på 

dam- eller herrsidan? 

 

12. Finns det några mer extrema metoder som du sett används inom sporten för att nå 

viktklass? Vad skulle det kunna vara? 

- Hur vanligt är det att atleter använder sig av dessa mer extrema metoder?  

- Upplever du att det pratas öppet om det eller är det något som man mer försöker dölja? Vad tror du 

det kan bero på?  

 

13. En viktklassport kan ju vara förenad med vissa risker i och med att man ständigt behöva 

kontrollera sin vikt. Hur upplever du att atleter förhåller sig till att behöva ha den här 

kontrollen?  

- Är det något som diskuteras öppet inom sporten? (hur atleter upplever det) 

 

14. Vad tänker du, finns det några kroppsideal inom sporten och hur ser dom i så fall ut?  

- Ser du någon skillnad på dom här idealen jämfört med vilka ideal som finns i samhället i stort? 

 

15. Hur upplever du att man pratar om vikt och viktklasser atleter emellan?  

- Alltså: Är det mycket jämförande, eller upplevs det mer stöttande? 

- Hur tänker du att den här interaktionen påverkar deras mående? 

- Om problem: Kan du ge några exempel?
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16. Om vi kollar på situationen: invägning inför tävling. Kan du beskriva hur stämningen är, 

vad pratar man om?  

- För dom atleter som behövt tappa mycket vikt inför en invägning - har du någon uppfattning om hur 

deras ätbeteenden brukar se ut efter tävling? 

 

17. Vissa anser att viktminskning inför tävlingar är en naturlig del av sporten samtidigt så 

finns det indikationer på att det här kan öka risken för att utveckla en långvarigt osund 

relation till mat och vikt. Har du någon uppfattning om hur vanligt det är inom sporten?  

- Vilken roll anser du att coacher har när det kommer till att uppmärksamma riskbeteenden hos sina 

atleter?  

- Vad känner du att du har för resurser idag för att kunna hjälpa atleter som upplever svårigheter i 

relation till mat och vikt? 

- Är det någonting du känner att du hade behövt för att kunna vara ett bättre stöd till atleter? 

- Vad skulle du ge för råd till någon som just börjat med sporten angående det här med viktklass? 

 

18. Ser du att en diskussion om viktklass kan ge något? 

- Vad anser du hade behövt förändras och varför? 

- Om nej: Utifrån den kunskap vi har idag så vet vi att det finns en ökad sårbarhet hos atleter som 

tävlar i viktklassbaserade sporter att utveckla ätstörda beteenden. Hur tänker du kring det? 

 

19. Men nu börjar vi närma oss slutet av intervjun, så jag tänkte bara avslutningsvis fråga om 

det är något du känner att du skulle vilja lägga till utöver det vi hittills har pratat om som du 

tycker är viktigt att ta upp i diskussionen om atleters mående i kraftsporten?  
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Meningsbärande enhet Kond. meningsenhet Kod Subkategori Kategori 
F: Kan du utveckla det här med vad du ser 
är anledningen till att en atlet kanske inte 
vill gå upp en viktklass?  
 
D: Så, såklart jätteolika - alltså det kan ju 
också vara att generellt så är det ju så att går 
vi upp en viktklass så är det också tuffare 
resultat, alltså som vi måste prestera, som vi - 
ja men nödvändigtvis inte kanske ens är i 
närheten av utifrån att den här procentuella 
skillnaden på viktklasserna blir, blir ganska 
stor ändå och det tar ju, jag tror att det också 
kan, där kan ta emot av rent 
prestationsmässigt att det tar ju, jag ser att det 
blir bättre men att jag också ska kunna bygga 
på med den faktiskt kvaliteten hela vägen upp 
dit, alltså rent muskelmassa-mässigt för att 
också kunna prestera kanske också på det 
här, på den nivån som, som krävs så är det 
tufft att acceptera att jag kanske är, ja men jag 
är bäst i Sverige i min viktklass och så går jag 
upp den och det kommer på sikt vara bättre, 
och jag kommer nog också att bli bäst i 
Sverige eller större än så där, men det är 
direkt att committa mig till att, alltså kanske då 
krasst tillfälligt vara nere på 3a eller till och 
med kanske utanför en pall[plats] - alltså så 
det är ju mycket alltså mentala aspekter i det 
men också relaterat det här kring, kring vikt så 
är det tyvärr vanligare att jag ser att man 
tenderar på damsidan att söka sig till en, ja 
men väga, men väger jag till exempel 60 så är 
det inte naturligt att tänka ”jag ska bygga på 
mig i 63” utan ”jag ska gå ner till 57”. Att den 
ligger, jamen om man ska generalisera 
närmare till hands än tvärt om.   

 
 
 
 
Går vi upp en viktklass är det 
också tuffare resultat - vi måste 
prestera, som vi inte kanske ens 
är i närheten av utifrån att den 
procentuella skillnaden på 
viktklasserna blir ganska stor och 
det kan ta emot 
prestationsmässigt, att jag ska 
kunna bygga på med den 
kvaliteten hela vägen upp dit rent 
muskelmassa-mässigt för att 
också kunna prestera på den 
nivån som krävs så är det tufft att 
acceptera att jag är bäst i Sverige i 
min viktklass och går jag upp, och 
det kommer på sikt vara bättre och 
jag kommer nog också att bli bäst i 
Sverige eller större än så, men det 
är direkt att committa till att, 
kanske krasst, tillfälligt vara nere 
på 3a eller till och med kanske 
utanför en pall[plats] - så det är 
mycket mentala aspekter, men 
också relaterat kring vikt så är det 
vanligare att man tenderar på 
damsidan - väger jag till exempel 
60 är det inte naturligt att tänka 
”jag ska bygga på mig i 63” utan 
”jag ska gå ner till 57”. Den ligger 
närmare till hands än tvärt om.   
 
 

 
 
 
Att gå upp en 
viktklass innebär 
tuffare konkurrens 

 
 
Det kan ta emot 
att gå upp 
en viktklass pga. 
tuffare konkurrens 

 
 
Tufft att acceptera 
ev. sämre 
placering vid byte 
till högre viktklass 

 
 
 
 
 
 
 

Det handlar om att 
vara 

konkurrenskraftig 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kraftsportens villkor 
kräver användandet av 
viktminskningsmetoder 

 

 
Damatleter 
tenderar att söka 
sig till en lägre 
viktklass  

 

 
Det enskilda 

prestationsfokuset 
riskeras på grund av 
samhällets ideal och 

förväntningar 

 

 
Identitet och 

samhällets kroppsideal 
- bromsklossar för 
idrottslig utveckling 

Exempel på databearbetning och analys 
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Kategorier och subkategorier 

 

 

 

Kategori Subkategori 

 

 

 

Viktminskningskulturen är ett 

normaliserat fenomen inom 

kraftsporten 

Vanligt förekommande viktminskningsmetoder 

Extrema viktminskningsmetoder och dess osäkra utbredning 

Elitidrott kan inte förväntas vara hälsosamt 

Växande viktminskningstrend hos yngre och nya till idrotten 

 

 

Kraftsportens villkor kräver 

användandet av 

viktminskningsmetoder 

Det handlar om att vara konkurrenskraftig 

Viktminskningsregimer på grund av klassfast anmälan 

Menstruationscykelns påverkan på vikt och ätbeteende 

 

Risk för att ätstörda 

beteenden kan utvecklas, 

maskeras och/eller undgår 

ifrågasättande 

Avvikande beteenden ifrågasätts inte så länge de nyttjas för 

idrottsliga krav 

Atleters förhållningssätt till mat och vikt sätts på spel 

En förklädnad av ätstörda beteenden 

 

 

 

Identitet och samhällets 

kroppsideal – bromsklossar 

för idrottslig utveckling 

 

Idrottens villkor grundar sig inte i någon estetisk bedömning 

Det enskilda prestationsfokuset riskeras på grund av 

samhällets ideal och förväntningar 

Konsekvenser av en ohälsosamt låg viktklass  

Komplexiteten i att lämna sin viktklass 

 

 

Coachen saknar stöd och 

riktlinjer – lämnas ensam i 

ansvarsfrågan 

 

 

Delad syn på hur stort ansvar coachen ska ta 

Coachens resurser och kompetens varierar 

Behovet av policy, riktlinjer och åtgärdsplaner 


