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Sammanfattning 

Några av de viktigaste spelarna i det svenska damlandslaget väger för lite för att 

kunna prestera maximalt under VM. Få studier är gjorda om relationen mellan 

kvinnliga fotbollsspelare och kroppsuppfattning. Studien ämnar att undersöka 

spelarnas egen uppfattning och förståelse av den hälsosamma kosthållningen 

och oviljan att gå upp i vikt. En kvalitativ intervjustudie användes för att öka 

insikten och förståelsen. Deltagarna var fem stycken kvinnliga 

elitfotbollsspelare från allsvenskan som alla spelar i samma klubblag. Studien 

visade att media och samhälle var viktiga faktorer som påverkar spelarnas syn 

på idealet men även att grupptrycket påverkar spelarnas beteende. Samtliga 

deltagare har blivit rekommenderade att tappa i vikt på eget ansvar vid något 

tillfälle av klubbens ledning och studien tyder på att detta kan vara en anledning 

till att de gått ner för mycket i vikt. Slutsatsen av studien är att anledningarna 

till problemet ligger på externa faktorer men att lösningen ligger på ett internt 

plan.  

 

Abstract 

Some of the most valuable players in the Swedish national women’s team weigh 

too little to be able to perform at their best in the World Cup. Few studies have 

been made about the relationship between female soccer player and body image. 

This study aims to examine the player’s view and understand of why certain 

players have not gained weight in order to optimize their performance. A 

qualitative study was used to better our understanding of the subject. The 

participants in this particular study were five female elite soccer players that 

were playing on the same team competing in the top league of Sweden. The 

study shows that the media and society were important factors that affected the 

player’s views on an ideal body type. It also shows that peer pressure had an 

effect on the players’ behavior. All of the participants had been recommended 

to lose weight at some point of their career by their club. The study suggests that 

this is one of the reasons why these participants lost too much weight during 

their careers. The conclusion of the study is that although the female player’s 

idea of a healthy body image is influenced by external factors, the solution is an 

internal one. 

Key words 

Body image, female athletes, soccer, 

performance, physical self-concept, self-

esteem, eating disorder, disordered eating 
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Introduktion 

Inledning  

I en artikel ”Varningen: de väger för lite” skriven av Bergström hämtad från 

Aftonbladet.se berättar damlandslagets fysiolog, Helena Andersson, om hur damlandslaget 

har gått från att vara det ”snälla landslaget” till det ”tunna landslaget” (2 januari, 2015). Hon 

berättar om hur spelare äter överdrivet hälsosamt och att de ersätter kolhydraterna med sallad. 

Det är enligt fysiologen 5-6 spelare i startelvan som väger 3-5 kilo för lite för att kunna 

prestera optimalt under en turnering som Algarve eller VM som spelas nu i sommar. Man har 

tagit till åtgärder från ledningens sida i form av att spelarna har fått bästa möjliga utbildning i 

kost och nutrition, det svenska fotbollsförbundet har anlitat en kock, spelarna har fått sin mat 

uppvägd och sallad och potatis har dragits in. De spelare som det rör sig om går inte upp 

tillräckligt och ledningen börjar bli oroliga för konsekvenserna inför VM.   

Fotbollsspelare, oavsett kön, utsätts på elitnivå för stor press ifrån både ifrån media 

men även ifrån tränaren, lagkamraterna och sig själva. Ett sätt att mäta sin framgång, som 

fotbollsspelare, är genom att se ifall man får spela matcher i sitt klubblag eller landslag men 

främst att få starta på plan. Vad som är olyckligt är att spelarna varken kan kontrollera vad 

tränaren tänker eller hur bra lagkamraterna är. De kan inte heller kontrollera vad media 

skriver om dem eller hur motståndarna spelar. Eidevall skriver i Svenska Dagbladet om hur 

kvinnliga fotbollsspelare vid tillfällen har blivit utsatta för näthat där de blivit kallade för 

lesbiska horor och kossor i media (11 juli, 2013). Vad dessa faktorer har gemensamt är att de 

är externa faktorer som spelaren inte kan styra över och som lätt skapar negativ stress 

(Weinberg & Gould, 2011).  

Bakgrund 

Kroppsuppfattning. Body image är den engelska översättningen på 

kroppsuppfattning och är enligt Schilder som är refererad i Cash och Pruzinsky (2004) på 

sidan 7 ”bilden av vår egen kropp som vi själva skapar i tanken”. Enligt Rowe, Benson och 

Baumgartner (1999) är kroppsuppfattning ett komplext uttryck där den subjektiva 

uppfattningen av hur attraktiv en person anser sig själv vara, utseendet, styrkan, längden och 

vikten är avgörande.  

Det är vanligt att bara undersöka kvinnor vid forskning om kroppsuppfattning men det 

finns även en del forskning om män. Att ha en negativ kroppsuppfattning ses ofta som ett 

kvinnligt problem och det är inte helt felaktigt då kvinnor, oavsett ålder, generellt har en mer 
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negativ syn på sin kropp (Cash & Pruzinsky, 2004). Det är dock värt att nämna att detta 

problem inte är uteslutet hos män utan bara är mindre frekvent. I en meta-analys där det 

undersökts könsskillnader i kroppsuppfattning och självskattat utseende kunde man se att 

kvinnor skattar sig själva lägre än män och har sämre kroppsuppfattning (Feingold & 

Mazzella, 1998). En studie av Smolak och Murnen (2008) påvisade att män i större 

utsträckning strävar efter mer muskler och kvinnor efter att bli smalare. 

I en studie av Striegel-Moore et al. (2009) skrivs det att en av fem kvinnor tittar på sin 

kropp ”väldigt ofta” medan bara en av tio män gör det. Samtidigt framkommer det att kvinnor 

ofta medvetet undviker att väga och mäta sin kropp oftare än män.  

Heatherton, Mahamedi, Striepe, Field och Keel (1997) genomförde en studie där man 

fann att 31,2 % av kvinnorna klassades som underviktiga baserat på deras BMI. 67,5 % 

klassades som medelviktiga, 5 % överviktiga och 2 % som kraftigt överviktiga. När de själva 

fick uppskatta sin vikt hittades följande resultat; 0,2 % klassade sig själva som kraftigt 

underviktiga, 2,2 % som underviktiga, 45,5 % som medelviktiga, 49 % som överviktiga och 

3,2 % klassade som själva som kraftigt överviktiga. Deltagarna tillfrågades även om de ville 

gå upp eller gå ner i vikt där 82,1% svarade att de ville gå ner i vikt.  

Det finns studier som tyder på att tjejer har ett missnöje med sin vikt redan vid 3 års 

ålder (Cash & Pruzinsky, 2004). Vidare beskrivs att ju äldre tjejerna blir ju vanligare blir det 

att de har en negativ inställning till sin kropp och deras vikt och att 20 % av tillfrågade 9-

åringar försöker gå ner i vikt men att det ökade till 40 % när 14-åringar tillfrågades.  

Några studier kring atleter och deras kroppsuppfattning har gjorts. Varnes, Stellefson, 

Janelle, Dorman, Dodd och Miller (2013) uppmärksammade att kvinnliga atleter i 

utseendefokuserade idrotter och idrotter på elitnivå hade mer negativ kroppsuppfattning än de 

som tävlade i lägre nivåer och de som tävlade i icke-utseendefokuserade idrotter.   

Utseendefokuserade idrotter kan vara t.ex. gymnastik, dans, isdans och simning. Det innebär 

att idrottaren delas in i viktklasser eller att det kan vara en stor fördel att vara mager och i 

vissa fall bedöms även utseendet. Icke-utseendefokuserade idrotter kan bl.a. vara fotboll, 

basket, handboll eller ishockey där idrottaren inte bedöms efter vikt eller utseende(Milligan & 

Pritchard, 2006; Sundgot-Borgen & Torsveit, 2010). 

Media. Dittmar (2005) skriver att media kan påverka kroppsuppfattningen till det 

negativa då personer som ser orealistiska kroppsideal får ett större missnöje med sin kropp. 

Missnöje med sin kropp uppstår främst när kroppsuppfattningen inte stämmer överens med 
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den subjektiva idealbilden som skapats och detta kan leda till försök till viktminskning eller 

till och med en ätstörning (Kong& Harris, 2014; Milligan & Pritchard, 2006). Groesz, Levine 

och Murnen (2002) gjorde en meta-analys som visar att kvinnor som exponerades för smal-

ideal i större utsträckning hade en negativ kroppsuppfattning än de kvinnor som inte 

exponerats för smal-ideal.  

Bissel och Zhou (2004) genomför en studie där som visade att kvinnor som tittade på 

TV där ett ”smal-ideal” fanns var mer benägna att utveckla ett ätstörningsbeteende jämfört 

med de som tittade på ”vanlig” TV. Ett ätstörningsbeteende innebär att personen i fråga inte 

uppfyller alla eller tillräckligt många av kraven i DSM-IV för klinisk ätstörning som t.ex. 

kraftigt minskat intag av kalorier, extrem rädsla för att bli överviktig, rubbad 

menstruationscykel och en förvrängd kroppsuppfattning (American Psychiatric Association. 

DSM-5 Task Force, 2013). Farley (2011) skriver att kvinnor utsätts för stor risk att utveckla 

en ätstörning eller få försämrad kroppsuppfattning då de exponeras för medias orealistiska 

och onåbara kroppsideal. En annan studie av Daniels(2012) visade att kvinnor som fick se 

kvinnliga atleter genomföra sin idrott beskrev i högre grad sin egen kroppsliga förmåga 

jämfört med de kvinnor som fick se sexuellt framställda atleter, de beskrev i högre grad sitt 

utseende.  

Idrott och kroppsideal. Sundgot-Borgen och Torstveit (2010) menar att atleter som 

strävar efter en kropp som ska optimera prestationen, börjar ofta på någon slags diet. 

Fortsättningsvis tyder studien på att den idrottsliga prestationen kopplas samman med vikten 

och att detta ökar riskerna för att utveckla en klinisk ätstörning.  

I kontrast med ovanstående studier skriver Martinsen, Bratland-Sanda, Eriksson och 

Sundgot-Borgen (2010) att deras studie visat att fler av de icke-atleterna gick på diet och 

strävade efter att gå ner i vikt jämfört med atleterna. Milligan och Pritchard(2006) skriver att 

personer som själva känner att de passar in i den idealiska stereotypen upplever en bättre 

självkänsla och att låg självkänsla har en negativ påverkan på personer på så sätt att man kan 

starta ett ätstörningsbeteende.  

George (2005) gjorde en kvalitativ studie på kvinnliga fotbollsspelare i USA där hon 

fann att majoriteten var rädda för att få för stora synliga muskler även om de visste om 

fördelarna med att ha muskler. Studien antydde även att spelarnas rädsla främst kom ifrån att 

muskler var kopplat till maskulinitet och att vara lesbisk. George (2005) fann även att två av 
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lagets största och starkaste spelare var två av de spelarna som uppfattades som viktigast och 

mest respektingivande av de andra spelarna i laget. 

Ätstörningsbeteende inom idrott. Krane, Waldron, Stiles-Shipley och Michalenok 

(2001) skrev att en atlet som uppfattar sin kropp som sämre än det framställda idealet löper 

större risk för missnöjdhet med sin kropp och att utveckla ett ätstörningsbeteende.  

Det finns tendenser som visar att atleter ser viktminskning i relation till 

prestationshöjande (Davis, 1992). Milligan och Pritchard (2006) skriver att atleter som går 

upp/går ner i vikt i samband med en förbättrad prestation antagligen kommer att fortsätta att 

gå upp/gå ner eftersom den förbättrade prestationen höjer självkänslan och att atleten enkelt 

kopplar prestationen med viktändringen. Det finns atleter med mentaliteten att vilja bli bäst 

som prioriterar bort sin hälsa om de tror att viktnedgången gör dem bättre (Kirk, Singh & 

Getz, 2001). I studien av Milligan och Pritchard (2006) framkom att kvinnliga atleter som 

utövar icke-utseendefokuserade idrotter är mer benägna att utveckla ätstörningsbeteende och 

ha större missnöjdhet med sin kropp än kvinnliga atleter som utövar utseendefokuserade 

idrotter. Vidare beskrivs att en av anledningarna till detta kan vara att atleter som utövar icke-

utseendefokuserade idrotter inte har något specifikt kroppsideal att eftersträva vilket kan 

resultera i lägre självkänsla och större missnöjdhet med sin kropp.  

I konstrast med Milligan och Pritchard (2006) studie skriver Kong och Harris (2014) i 

deras studie att kvinnliga atleter som medverkar i utseendefokuserade idrotter löper större risk 

än kvinnor som medverkar i icke-utseendefokuserade idrotter att utveckla ett 

ätstörningsbeteende och även kliniska ätstörningar. Det framgår också att kvinnor som tävlar 

på elitnivå oavsett om de tävlar i utseendefokuserad idrott eller ej också löper högre risk för 

ätstörningar än kvinnor som tävlar på amatörnivå.  

Enligt en meta-analys av Smolak, Murnen och Ruble (2000) finns det en större 

benägenhet för atleter än icke-atleter att utveckla en ätstörning. Det framgår samtidigt att 

atleter i icke-utseendefokuserade idrotter och icke-elitidrotter i mindre utsträckning drabbas 

av ätstörningar än personer som inte idrottar alls. Meta-analysen visar på att det nödvändigtvis 

inte är själva medverkandet i idrotten som bestämmer risken utan snarade faktorer såsom 

personlighet, press från tränare och föräldrar eller de fysiska krav som idrotten kräver av 

idrottaren. 

Självförtroende. Det innebär att ha tron på att man framgångsrikt kan utföra ett 

önskat beteende (Weinberg & Gould, 2010). Fortsatt beskrivs att självförtroende inom 
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idrottsliga sammanhang kan ha flera dimensioner, t.ex. självförtroende angående ens fysiska 

form och träningsstatus. Feltz (2007) skriver i sin bok att det finns en relation mellan starkt 

självförtroende och en bra prestation. På samma sätt skriver Hays, Thomas, Maynard och 

Bawden (2009) i deras studie att ett bra självförtroende kan påverka prestationen till det bättre 

genom dess positiva inverkan på atletens tankar, känslor och beteende. 

Studier som behandlar kvinnliga atleter, deras kroppsuppfattning och 

ätstörningsbeteende är väldigt komplexa. Beroende på vilken nivå atleten tävlar på, vilket kön 

atleten har, vilket sport som utövas och vilken metod som använts verkar spela en roll på 

resultatet. Det finns inga relevanta studier gällande kvinnliga fotbollsspelare, 

kroppsuppfattning och ätstörningsbeteende. 

Syfte och frågeställning 

Syftet var att undersöka spelarnas egen uppfattning om och förståelse av den 

hälsosamma kosthållningen och oviljan att gå upp i vikt hos en grupp kvinnliga 

elitfotbollsspelare i Sverige. 

Metod 

Författaren av studien har en förkunskap inom fotboll då författaren själv spelat och 

varit tränare under flera års tid. Det ansågs mest lämpligt att utgå ifrån en kvalitativ forskning 

där syftet kan vara att mer djupgående undersöka människors tankar, känslor och åsikter 

(Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). En kvalitativ intervjumetod användes för 

genomförandet av studien. En semi-strukturell personlig intervju genomfördes och en 

induktiv tematisk analys användes för att öka förståelsen i ämnet.  

Deltagare  

Målgruppen var kvinnliga elitfotbollsspelare som spelar i en elitklubb och/eller i 

landslaget. Urvalet bestod av fem spelare, två ifrån Sverige och tre ifrån övriga Europa med 

åldrarna 18-30. Fyra av fem spelare spelar med sitt respektive landslag och de spelar till 

vardags alla i samma förening. Författaren skickade ut ett informationsbrev till två elitklubbar 

(se bilaga 1). Ett bekvämlighetsval gjordes på grund av tidsbegränsning och genom att 

klubben valde vilka spelare som tillfrågades. Klubben vidarebefordrade i sin tur sedan 

informationsbrevet till de aktuella spelarna. Författaren hade ett önskemål om 4-5 deltagare 
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till studien men hade ingen påverkan på hur många eller vilka deltagare som tillfrågades att 

vara med och har inte fått någon information angående antal förfrågade spelade.  

Instrument  

En intervjuguide skapades för att säkerställa att alla områden besvarades och att 

deltagarna alla besvarade samma grundfrågor. När intervjuguiden skrevs utgick författaren 

ifrån Willig (2013) och Jacobsen (1993)(se bilaga 2). En reducerad artikel skriven av 

Bergström (2 januari, 2015) med titel ”Varningen: De väger för lite” hämtad från aftonbladet 

användes för att skapa en diskussion kring vikt och elitspelare (se bilaga 3). Artikeln belyser 

den överdrivet hälsosamma kosthållningen inom det svenska damlandslaget. Intervjuerna 

spelades in på en telefon men även en diktafon på grund av teknisk säkerhet. Under intervjun 

gjordes även korta anteckningar för att lättare följa upp och återkoppla till viktiga 

förklaringar.  

Procedur  

En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguidens kvalité och hur deltagaren 

tolkade frågorna för att minska risken för misstolkningar. Några små korrigeringar gjordes. 

När urvalet nådde fem deltagare bestämdes tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna 

ägde rum i klubbhuset för att öka tryggheten (Jacobsen, 1993). Intervjuerna hölls under två 

dagar, tre intervjuer genomfördes första dagen och två intervjuer dagen efter. Frågorna 

ställdes med stöd av intervjuguiden och sedan följde intervjuaren upp med fördjupande 

följdfrågor (se bilaga 2). I början ställdes generella frågor om deltagarens fotbollsspelande för 

att skapa bättre kontakt mellan deltagaren och intervjuaren. Frågorna som ställdes var öppna 

och intervjuaren bekräftade emellanåt svaren för att undvika missförstånd (Jacobsen, 1993). 

När en bättre kontakt skapats och diskussioner kring ideal och svenska damspelare i 

allmänhet hållits, presenterades en artikel från aftonbladet där det svenska damlandslaget 

tycks väga för lite (se bilaga 3). Efter att deltagaren läst artikeln ställdes frågor om varför det 

tycks vara så och det diskuterades även kring hur deltagarna uppfattar svenska spelare i 

jämförelse med andra länder. Intervjuerna varade mellan 35-45 minuter. Efter intervjuerna var 

gjorda transkriberades de direkt för att sedan analyseras. En intervju, som hölls på engelska, 

översattes direkt i transkriberingen till svenska.  

Analys 
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Transkriberingen lästes igenom ett flertal gånger utan att anteckningar gjordes för att 

skapa en överblick och för att få en uppfattning om vad som skulle kunna bli intressant. 

Därefter påbörjades analysen och kodningen vilket innebar att materialet segmenterades till 

relevanta och meningsfulla stycken. Analysprocessen utfördes enligt Braun och Clarke 

(2006). Hela materialet bearbetades och koderna skrevs i marginalen. När allt material hade 

kodats organiserades liknande koder med varandra för att skapa eventuella teman. Kartor 

ritades för att öka helhetssynen och kunna hitta samband. Anteckningar angående undvikande 

svar skrevs ner. I enighet med Braun och Clarke (2006) organiserades koderna och sattes i 

samband med varandra. Utifrån dessa samband kunde preliminära teman skapas. 

Tillvägagångssättet för att skapa temana gjordes enligt Braun och Clarke (2006) analys. 

Temana gjordes om ett antal gånger för att få koderna att passa in och för öka tydligheten.  

Materialet lästes igenom en gång till efter en vecka för att säkerställa att temana var 

relevanta i förhållande till materialet (Braun & Clarke, 2006). När de godkänts namngavs och 

definierades alla teman. Vissa teman delades upp i underteman för att visa klassificeringen av 

temana och för att öka strukturen.  

Etik 

Deltagarna informerades enligt de forskningsetiska principerna (Shaughnessy, 

Zechmeister & Zechmeister, 2012). Deltagarna fick läsa ett dokument med informerat 

samtycke (se bilaga 4) och fick sedan ställa frågor om sådana uppstod. Deltagarna blev där 

informerade om att deltagandet är av fri vilja och även att alla frågor var frivilliga att svara på. 

När intervjuerna var gjorda och transkriberade raderades inspelningarna på telefon och 

diktafon. I transkripten fanns varken namn, klubblag eller något annat som skulle kunna 

avslöja deltagarnas identitet. Deltagarna bedömdes inte utsättas för någon form av risk och de 

fick ingen vilseledande information. Deltagarna fick även mailadress och telefonnummer till 

författaren av uppsatsen om det skulle uppstå funderingar efteråt. Deltagarna erbjöds även att 

få läsa sitt transskript och uppsats när de var färdigställda.  

Resultat 

I resultatdelen presenteras först deltagarnas generella uppfattning om svensk 

damfotboll i jämförelse med andra länder och sedan presenteras temana som framtogs ur 

materialet. 
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Deltagarna upplevde att man i Sverige är mycket mer intresserade av kost och dieter, 

både i allmänhet och som fotbollsspelare än i de andra länderna. Fyra av deltagarna ansåg 

även att det svenska samhället har mer fokus på spelarnas vikt och att fokus på vikten och 

kosten har blivit stort. Spelaren som sa motsatsen kommer ifrån ett land där det finns fler 

invånare och hon berättade om att trycket att hålla en bra vikt var större där och att om en 

spelare inte låg inom ett accepterat viktintervall stryks spelaren ur laget. [---]Automatiskt blir 

du placerad på en skala där bakgrunden är i grön, gul eller röd. Du vet, du får, får, en signal 

direkt... och de ivriga spelarna kunde ju se alla andras resultat så man tittade ju aldrig bara 

på sig själv utan det var mer ”vem har hamnat på rött’” och då blev det ”titta har du sett? 

Hon har blivit tjock” bla bla bla[---]. När deltagarna läst artikeln höll samtliga med om att 

svenska spelare generellt är tunna, två av deltagarna nämnde detta redan innan artikeln 

presenterats.   

Teman 

Ur intervjuerna framkom sju huvudteman uppdelade i externa och interna faktorer. De 

externa faktorerna är samhälle, samtalet om vikt, grupptryck och de interna faktorerna är 

subjektiv bedömning, den ideala fotbollsspelaren, självförtroende, konsekvenser och insikt. I 

bilaga 5 finns en figur över temana som är mer överskådlig. Här följer definition och 

förklaring av respektive teman.  

Samhälle. Tema samhälle är ett tema som behandlar samhällsnormer, medias 

påverkan och dess press på spelarna. Att samhället och media påverkar spelarna blev tydligt 

då det kom upp under samtliga intervjuer. Deltagarna berättade om hur kost och träning blivit 

en samhällsnorm i Sverige och hur det går att läsa om dieter i alla tidningar och hur detta 

påverkar elitspelare. Deltagarna berättade även att dieterna inte är framtagna för personer som 

tränar så mycket som dem gör och att det är därför det blir fel. 

Deltagare 5 berättar om hur samhället skapat en träningshets [---]Det är ju jättemånga 

vuxna som har kommit på det här med ”nu ska vi banta” eller ”nu ska vi gå ner” och det har 

blivit en sådan ”oj nu ska jag börja springa 3 gånger i veckan” nä man inte sprungit på 10 

år. Det har blivit en norm att man aldrig vara nöjd, sitt inte soffan utan, ut och spring, ut och 

gör något[---]. Deltagare 3 tycker att kost är ett större ämne i det svenska samhället än där 

hon kommer ifrån […] vad som dock stämmer rent statistiskt är att svenska tar hårdare på… 

fokus på mat, maten är ju ett mycket större ämne här, alltså typ nyttigt mat. Här är ju många 

fler veganska och vegetariska ställen... allting handlar ju om att du kan köpa eko överallt[---].  
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Vad som skrivs i tidningar och vad som sägs i TV var en aspekt som deltagarna tog 

upp. Deltagarna berättade om hur de dieter som det skrivs om inte är anpassade för 

elitidrottare utan snarare vanliga människor men hur detta ändå påverkar spelare, det första 

citatet som följer är ifrån deltagare 1 och det andra ifrån deltagare 2 [---]Men jag tror faktiskt 

att fotbollsspelare såväl som samhället bli påverkade av den ”trend” som finns... där jag tror 

att om vi pratar om kost i allmänhet eller inom fotboll att det finns de som inte bryr sig alls, 

som det också finns i samhället.. alltså att de inte tänker. Och det kan man ju säga, alltså som 

fotbollsspelare måste man om man ska vara på elit, då är det viktigt. Men sen är det också det 

här med kolhydrater… vad ska man, där är ju mycket... alltså man kan ju köra alla de här 

olika dieter och det tror jag även att fotbollsspelare blir påverkade av[---] [---] Dom försöker 

ta in pasta men dom tror dom blir tjock för det är mycket diskussioner i media om… att alla 

äter inga kolhydrater, ingen äter socker det är ju bara ett mode idag... alltså typ fett och att 

man ska vara snygga alltså inte så stora ben, så följer alla spelare snygga modeller på 

intagram och ser bilder… alla vill ju se så ut[---].  

Ett annat perspektiv som också tas upp under tema samhället är hur media och vissa 

människor har fördomar mot damfotboll och spelarnas utseende. Deltagare 5 tog upp detta 

som ett problem och uttryckte att kosthållhållningen kan vara ett sätt för att motbevisa dessa 

fördomar [---] Ja tror det har blivit lite som en norm i samhället, liksom man vill vara 

vältränad, liksom man vill.. Alltså utseendet är ju otroligt viktigt och jag tror också att den 

här bilden av att damfotbollsspelare är typ som män och sådana här kommentarer som det 

har blivit ”ja domfotbollsspelare är inte snygga, dom är ju liksom” ja alltså det har ju aldrig 

blivit liksom att ”wow, hon är riktigt snygg”[---] samma spelare [---]Det är ju inte den första 

tanken man får är ju inte att en damfotbollsspelare är snygg jämfört med om du tar en 

konståkning. Eller ja, alltså det blir ju en helt annan sak. Man ser ju inte på det på samma 

sak, det har ju varit sedan förr i tiden och det, jag vet inte varför den bilden har kommit men, 

ja, det blir ju lite att man vill[---]. 

”Samtalet om vikten”. Under intervjuerna framkom det att alla fem deltagarna har 

blivit rekommenderade att justera vikten, två av dem gick ner så pass mycket att de vid senare 

tillfälle blev ombedda att gå upp. En av dem gick ner för mycket utan att ha blivit 

rekommenderad, på grund av höga krav på sig själv, men blev sedan ombedd att gå upp. En 

annan av deltagarna hade nyligen blivit ombedd att tappa i vikt.  
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Vad som kom fram ur materialet var att när spelare blir tillsagda av ledningen att 

justera sin vikt så läggs ansvaret på spelaren, deltagare tre berättade [---]  När jag var väldigt 

ung, typ i min andra säsong som startspelare, då sa de att jag borde... eller att det inte hade 

varit dåligt om jag gick ner lite och… typ 2-3 år sedan i landslaget sa de att jag borde gå upp 

lite för mitt kroppsfett låg på linjen. De sa ”om du vill… ” om vi tänker på försäsongen inför 

EM då tränade vi ju varje dag, två gånger och då måste din kropp har reserver att ta av[---]. 

Även deltagare 4 berättar att ansvaret ligger på henne att ta tag i problemet[---]Det är ju upp 

till mig att ta kontakt med dom säger han. Eller han sa det. (eh)... ja vi kan ge dig tips och råd 

men det är du själv som ska göra det [---]. Deltagare 5 berättar om hur hon fick stöd när hon 

skulle gå upp efter att ha gått ner för mycket [---]Men jag kunde väl säga att ”det hjälper att 

ni säger det” men egentligen gjorde det inte det, det satt ju i mitt huvud att det var inte någon 

som skulle få påverka det [---]. Till en av deltagarna som först gick ner för mycket och sedan 

behövde gå upp ställdes frågan ”fick du hjälp?” [---] Ja… Eller nej inte i början men senare 

fick jag det, det var nog det som jag fel tycker jag. Jag tycker det viktiga är att få hjälp när 

man ska göra sådana saker. Likaväl som med andra saker som om man skulle säga till en 

spelare ”du ska bli bättre på att slå långbollar”[---].  

Grupptryck. Ett annat tema som dyker upp flertalet gånger både direkt och indirekt 

under intervjuerna är grupptrycket från både laget och respektive landslag. Två av deltagarna 

pratar direkt om hur spelare anpassar sitt beteende efter hur resten av laget beter sig och att 

det är viktigt att spelarna har ett liv utanför fotbollen för annars hade man ”blivit galen”. Två 

av deltagarna berättar att spelare i Sverige gärna går ut och tränar själv innan träningen och 

även gärna stannar kvar efteråt och tränar extra.  

Deltagare 1 berättar [---]sen är det träningsmentaliteten-när jag kom till Sverige än 

vad jag var van vid tidigare, alltså man tränade hellre ett pass extra och man kom ut på 

planen en kvart innan och körde på. Gjorde styrka och körde extra styrkepass, den träningen 

har kommit till XXX nu, tycker jag, men den var inte där när jag var där för 5 år sedan [---] 

deltagare 2 bekräftade detta genom att berätta [---] Ja, jag försöker nu på försäsongen gå en 

halvtimme innan, jag försöker alltid vara först på träningen och sist ut. En halvtimme innan 

och en halvtimme efteråt[---]. 

Även kosthållningen togs indirekt upp som en del av grupptrycket men det var inget 

som verkade vara något är direkt relaterat till fotbollen utan kosthypen verkar snarare komma 

från samhället. Det var ingen av deltagarna som uttalade sig om att de påverkar varandras kost 
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inom deras lag men flera av deltagarna tog upp att kosthållningen inom ett lag påverkar nya 

eller yngre spelare, deltagare 3 [---] jag tror de unga spelarna tittar på vad de äldre äter och 

jag har sett några spelare som åt typ efterrätt varje gång och... nu pratar jag om mitt 

landslag och då har vi unga spelare som tränar inte så mycket efter träningen, men så ser 

dom de spelarna som startar och som lyckas med mycket och att de har framgång och då 

ändrar dom det för det är ju något som dom gör. Det är ju något de gör rätt, jag har sett unga 

spelare som tittar på maten och tänk då om dom ser ”herregud äter hon ingen pasta” det är 

klart att det påverkar[---]. Deltagare 3 refererade tills hennes förra klubb i ett annat land [---] 

min tränare i XXX sa till mig en gång  att han.. han hade observerat att när spelare först kom 

till XXX... att under första månaden tappade alla i vikt och alla.. typ… justerade till stilen. 

Det är väl det man vill? Man vill ju tillhöra gruppen. Och sen… Anpassa sig? Ja precis, du 

vill anpassa dig till alla andra, även om det sker omedvetet så kände jag att alla såg ju precis 

likadana ut, samma frisyr, samma klädstil, och han har rätt i att de som kom in i laget… de 

anpassade också sig till lagvikten eller hur man ska säga [---] Samma deltagare uttryckte 

även sig om lagkamraternas olika dieter och hon tyckte att det var för extremt[---]Det tror väl 

att det är onyttigt eller så... det är ju mycket sallad, sallad, sallad, vissa äter inte kolhydrater, 

vissa äter inte rött kött… så att.. det är ju alldeles för extremt Okej, ja, jag förstår. Vissa äter 

bara rawfood…[---] 

Subjektiv bedömning. Ett tema som kom upp vid samtliga intervjuer var spelarens 

subjektiva bedömning på olika situationer. Ett exempel var spelarens subjektiva bedömning 

när den blir tillsagt att justera vikten. Här menade deltagarna att det var skillnad på att bli 

rekommenderad att gå upp i vikt jämfört med ner. Blir man tillsagd att gå ner i vikt var 

deltagarna eniga om att risken var stor att spelaren skulle tolka detta som att hon var tjock. 

Deltagare 2 berättade [---]Men många säger ju ingenting… så säger dom sen ”alltså va, jag 

måste gå ner i vikt jag är så tjock” och säger dom så har dom dåligt… vad heter det … 

självförtroende. Och då slutar dom att äta, typ som det står, kanske tar sallad eller ja... inga 

kolhydrater och tror att man blir tjockare. Man kan ju gå ner i vikt även om man äter pasta. 

Det kan ju gå extremt också… så det blir en sjukdom. Då blir dom för svaga...[---]. 

Deltagarna menade även att det spelade roll ifall den höll med eller inte, alltså ifall spelaren 

själv visste om att den behövde tappa i vikt för att maximera prestationen eller ej. Deltagare 4 

berättade utifrån egen erfarenhet om hur hon höll med om rekommendationen och hur det 

blev lättare att hantera [---]Eftersom jag själv är medveten om det, det hade ju varit jobbigt 
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om det hade varit såhär ”oj shit” då hade jag nog tagit väldigt tufft på det men nu har jag ju 

vetat om det själv och jag har.. jag har ju direkt inte kämpat med det liksom[---]. 

Om en spelare skulle bli rekommenderad att gå upp vikt spelade den subjektiva 

bedömningen roll även här men deltagarna var inte lika eniga om anledning. En deltagare 

uttryckte att spelare säkert skulle ta rekommendationen som en komplimang, att spelaren då 

var så smal att den till och med behövde gå upp men uttryckte det samtidigt som obehag att 

behöva gå upp [---] För om du får höra att du måste gå upp, ja det är ju en fin komplimang 

kan många ta, men samtidigt när du väl måste göra det i praktiken… ja då blir det mer att 

”usch, nä detta tycker jag inte om, jag inte gå upp då spänner ju jeansen” det kan bli… nej 

då tror jag inte det är lika lätt [---]. En deltagare berättade om skillnaden mellan att behöva 

gå upp och att behöva gå ner utifrån egna erfarenheter [---] Alltså att höra att gå upp i vikt är 

inga problem du vet... jag tänkte bara ”då får jag äta mer godis… YES” haha. Men att tappa 

i vikt... så klart, jag var ju bara 19 år så det var jättetufft men inte på så sätt att jag var ledsen 

utan jag blev mer arg för ”det var ju bara muskler” sen vet jag att det inte var sant, haha. 

Men definitivt, det är väl ingen som vill höra det... [---]. En deltagare argumenterade för att 

det inte spelade någon roll i vilken riktning man skulle justera vikten, det är lika svårt i båda 

fallen [---]Typ om folk som är för stora, de frågar man ju varför det är svårt för dom att gå 

ner i vikt? Om det är så svårt att gå ner i vikt är det väl lika svårt att gå upp i vikt?[---]. 

Den ideala fotbollsspelaren. Deltagarna blev under en del av intervjun ombedda att 

beskriva en, i deras ögon, optimal fotbollsspelare. Där beskrevs en blandning av fysiska-, 

tekniska och mentala färdigheter som viktiga idealiska egenskaper. Den mest frekventa 

egenskapen som beskrevs var att en fotbollsspelare skall vara snabb. Även stark, vältränad 

och vinnarskalle var genomgående hos de flesta spelarnas beskrivningar. Deltagare 1 

berättar[---] Fysiken… man ska ha en fysisk kapacitet till att spela fotboll… alltså du ska vara 

fysiskt stark, snabbhet… Sådana saker är viktiga inom fotboll [---] och deltagare 2 [---] 

mycket kraft och vilja, hög vinnarskalle, bra teknik, bra med vänster och höger, (eh)… snabb, 

men ändå springa mycket, lärare, mycket ledarskap [---] deltagare 3 berättar [---]Den perfekta 

fotbollsspelaren? Hon är atletisk [---]. 

Under intervjuerna pratades det vid några tillfället om just muskler och tre deltagare 

förklarade hur de kan påverka prestationen negativt, deltagare 5 berättar sig [---] Ja, det kan 

finnas att du kan bli för kompakt liksom. Eller hur ska jag förklara… (eh) Du kan vara lite 

för, hur ska jag säga, muskulös? Nej, men... det kan ju också vara till din nackdel att vara för 
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musklad, att det blir liksom att du inte blir lika snabb[---] och deltagare 3 bekräftar samma 

sak[---]du blir slö och orörlig[---].  

Efter att ha läst artikeln tog två av deltagarna upp tyska spelare som exempel när det 

diskuterades kring utseende och muskler. De menade att tyskar ofta är större rent fysiskt och 

har mer muskler än svenskar. Samma två deltagare berättade även att de tyska spelarna inger 

respekt bara genom att titta på dom men att det även har manliga kroppar [---]om man jämför 

med till exempel tyskar, så är dom ju.. jag kan tycka att dom ser lite mer, (eh), inte farliga, 

men mer stabila ut. Om man säger så. Dom kommer ut med en lite mer, inte manlig kropp för 

då sågar jag dom helt. Men mer att dom, man ser på dom att dom… alltså svenskar är lite 

mer nätta och lite så här, inte alls det här att så.. eller alltså manlig kropp, jag vet inte riktigt 

hur jag ska säga [---][---] att när man såg dom så tänkte man liksom ”usch, det är respekt på 

dessa alltså”[---]. En tredje deltagare höll med om att tyska spelare är generellt större en 

svenska spelare men klargjorde att de inte är tjocka utan att det bara är muskler. 

Självförtroende. Temat självförtroende är något som, enligt deltagarna, är en viktig 

egenskap som är relaterad till hur bra du presterar. Under beskrivningen av den optimala 

fotbollsspelaren togs självförtroende upp och deltagarna beskrev även hur självförtroendet 

kan vara kopplat till utseendet. Tre av deltagarna nämner att de gärna sminkar sig och gör sig 

i ordning innan match och träning för att känna sig bättre. Dock påpekar samma deltagare 

även att det inte är jätteviktigt, men att de ändå gör det.  

Deltagare 4 berättare att hon känner sig bättre men att det inte direkt påverkar 

prestationen [---]Jag vill gärna se så fin ut som möjligt för då känner jag att jag kan prestera 

bäst. Man känner sig mer självsäkert men jag skulle lika gärna kunna spela och se ut som ett 

vrak. Men det påverkar inte min prestation. Men jag känner mig nog fräschare, bättre liksom 

när man är i iordninggjord, alltså när man går upp på morgonen [---]. Deltagare 5 menade 

att anledningen mer var på grund av motståndarna [---] Så jag gör det liksom… och sen kan 

det ju vara kul ibland att komma ut på planen och har fixat håret och är nöjd. Det blir lite 

mer än när man kommer ut och är lite så… sen tycker jag att det är lite mer mot 

motståndarna också att man kommer och ser ut som lite ”ja här kommer jag” med lite 

självförtroende [---] 

Det var huruvida man var sminkad och fixad eller ej som flest spelare nämnde i 

samband med prestation men det var en spelare som även pratade om hur hennes kropp 
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påverkade prestationen, deltagare 3 [---] Om jag känner mig bekväm med min kropp så ger 

det mig självförtroende. Och självförtroende gör dig alltid bättre [---]. 

Konsekvenser och insikt. Tema konsekvenser och insikt handlar om hur man, enligt 

deltagarna, ska få spelarna att lyssna på rekommendationerna från landslagsledningen. 

Diskussionerna som framkom här var främst under frågor med fokus på lösningar och tips till 

landslaget. Deltagarna la stor tyngd vid att informera och visa konsekvenser av att väga för 

lite men även att få spelarna att faktiskt inse problemet och påverkan på prestationen. 

Huvudsakligen verkar insikten behöva komma från spelaren själv snarare än att någon säger 

åt spelaren att göra något. [---]Alltså jag har var i situationen där jag har behövt att gå upp 

och jag vet ju själv att du gör ju det när du väl inser att du behöver det. Så är det, sen kan det 

ju finnas undantag där man känner att man bestämmer själv och tyvärr tror jag nog att det är 

lite så att kommer någon och bestämmer att ”du måste gå upp” eller ”du måste gå ner” då 

har du svårare att ta in det, än när du själv inser att ”nä men detta hade nog varit det bästa 

för mig”. Det är svårare att ta in när någon annan säger till dig[---]. Deltagare 2 la tyngd på 

att motivationen måste komma från spelaren själv [---]jag tror det är spelarna själv som 

måste fatta att.. det går inte så bra för henne och hon känner sig svag eller energilös…[---]. 

Deltagare 3 menade att spelare lyssnar och gör som tränaren vill om man vet om 

konsekvenserna [---]alltså typ med mer vetenskapliga resultat, för om du är spelare vill du 

göra rätt för dig och om du då får se att du borde väga så och så mycket… typ muskelvikt och 

fettprocent.. då är det ju ingen som gör fel om det får konsekvenser att inte bli uttagen mer[---

]. Deltagare 5 ansåg att men måste vara mer tydlig och visa vilka konsekvenserna blir för att 

få spelarna till insikt [---]alltså man måste nästan se det framför sig för att kunna förstå. Det 

är nästan så att man måste visa en film, en match... att man är tung i benen ”så här ser du ut, 

bättre än så här ser det inte ut” och då får man mer den här ”nej fan, så här kan det ju inte se 

ut” men blir det bara ”du måste gå upp 3 kilo” så tänker man ju ”äsch, skit samma 3 kilo, 

vem bryr sig? Nu försöker som bara hitta ett fel” jag tror det, jag tror man måste vara ännu 

mer att ”det här är konsekvensen”[---]. 

 Två av deltagarna ansåg att det var för mycket fokus på just kilon och att ledningen 

snarare skulle fokusera på spelarna prestation [---]jag tycker det blir lite för mycket fokus på 

vikt, det kan ju bli för mycket av det… att bara prata ”vikt, vikt, vikt”, men sen vet jag ju själv 

hur viktigt det var att gå upp igen och det gjorde jag genom att bli uppmärksammad på 

problemet och veta vad som skulle till. Men också att man måste… man bara måste få det 

gjort[---]. 
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Diskussion 

I artikeln från Aftonbladet beskrivs de svenska damspelarna som tunna och att 

ledningen bakom laget har provat olika insatser för att få dem att gå upp i vikt. I resultatet 

framkommer tydligt att deltagarna anser att man i Sverige är mer intresserade av kost, träning 

och hälsa än i andra länder och att detta även gäller fotbollsspelarna. Deltagarna var också 

eniga om att de största faktorerna som påverkar de svenska landslagsspelarnas undervikt är de 

yttre faktorerna såsom media, press från tränare och grupptryck men att lösningen på 

”problemet” ligger hos spelarna själva. Något som blev tydligt i intervjuerna som kom upp 

vid flera tillfällen var de motstridiga budskap och ideal som spelarna utsätts för. Vid frågor 

och samtal kring ideal uppstod en del motstridigheter och spelarna pratade om dubbla 

budskap. Deltagarna berättade att fotbollsspelare vill vara snabba och att spelaren då inte kan 

väga så mycket. Samtidigt berättade deltagarna att spelaren då samtidigt inte ta emot 

tacklingar. En bra fotbollsspelare ska också vara stark enligt spelarna, men inte för stark, för 

då framstår spelaren som manlig 

Externa faktorer 

Media och samhällstryck var något som samtliga deltagare tog upp som en bidragande 

faktor till att damspelarna är tunna. Deltagarna menade att det pågår en tränings- och kosthype 

som påverkar allmänheten såväl som fotbollsspelare. Samtidigt är den kvinnokropp som 

media framställer som idealisk och de dieter som media skriver om inte passande för en 

fotbollsspelare. Det finns studier som visar att kvinnor får en försämrad kroppsuppfattning när 

de exponeras för medias orealistiska kroppsideal och kanske är det detta som sker inom lagen 

(Dittmar, 2005; King & Harris, 2014; Milligan & Pritchard, 2006). Studier har även visat att 

kvinnor som blottas för smal-ideal löper större risk för att utveckla ett ätstörningsbeteende då 

de känner att de inte når upp till idealet (Bissel & Zhou, 2004; Farley, 2011). Det blir ett 

problem för en spelare då den väger för lite för att vara den idealiska fotbollsspelaren men 

väger antagligen för mycket för att passa in i det ideal som framställs i media. Detta skapar 

förmodligen en konflikt hos individen som dagligen utsätts för media och idealen som 

framställs där. En deltagare nämnde att media har en tendens till att inte framställa 

fotbollsspelare som snygga när hon drog en parallell med fotbollsspelare och konståkare, som 

enligt henne ofta framställs som snygga. Kanske bidrar media inte bara med orealistiska 

kvinnokroppsideal, kanske bidrar de även till en felaktig framställning av damfotbollsspelare? 

Damfotboll får en del uppmärksamhet idag men ofta kan den vara negativt riktad mot 
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spelarna eller spelstilen som går att utläsa i artikeln från Svenska Dagbladet (Bergström, 2 

januari 2015). 

En annan extern faktor som, enligt deltagarna, kan ha bidragit till undervikten var 

samtalet om vikt. Alla deltagarna refererade, utan att bli tillfrågade, till samtalet då de har 

blivit rekommenderade att gå upp eller gå ner i vikt. Det verkar inte vara en tillfällighet att två 

av spelarna vid senare tillfälle blev rekommenderade att gå upp igen. Det en elitfotbolsspelare 

strävar efter är att få starta på plan och vinna matchen. Eftersom spelaren själv inte har 

kontroll över om man får starta eller inte är det inte orimligt att man följer 

rekommendationerna som kommer ifrån ledningen, de som bestämmer ifall man får spela, att 

gå ner i vikt så att man ökar chanserna att nå sitt mål. Sundgot-Borgen och Torsveit (2010) 

gjorde en studie som visade på att atleter lätt kopplar samman den idrottsliga prestationen 

med vikten. På samma sätt skriver Milligan & Pritchard (2006) att en atlet som ökat 

prestationen i samband med viktförändring troligtvis kommer att fortsätta viktförändringen i 

hopp om att öka prestationen ytterligare. Kopplingen mellan viktnedgång och prestation 

kommer här alltså konkret ifrån de personerna som bestämmer ifall man får spela. Det verkar 

inte helt fel att anta att riskerna för ätstörningsbeteende eller viktnedgång ökar ytterligare när 

spelaren blir rekommenderad att gå ner i vikt för att öka prestationen i jämförelse med att 

spelaren själv skapar tankarna och beteendet. 

Det finns anledningar till att spelarna blivit rekommenderade att ändra sin vikt och 

från ledningens sida handlar det om att optimera spelaren och göra den så bra som möjligt. 

Problemet är att man, enligt spelarna, utan uppsikt lämnar ansvaret på spelaren att lösa 

problemet vilket i sin tur kan skapa problem. Problemen får stöd, som nämnt tidigare, av 

forskning som visar att man ser att viktändring i förhållande till prestationsförbättring ökar 

risken för vidare viktändring (Milligan & Pritchard, 2006).  

Skillnaden mellan utseendefokuserade och icke-utseendefokuserade idrotter är att det 

är en fördel att vara smal och att man i vissa fall även kan bli bedömd på sitt utseende och 

vikt. Efter att ha pratat med de fem damspelare som var med i studien går det inte att undvika 

att undra ifall svensk damfotboll håller på att bli en uteseendefokuserad idrott. Det kommer 

förmodligen aldrig gå så långt att spelarna kommer att poängbedömas på dess utseende men 

enligt spelarna själva blir de indirekt bedömda av tränaren och varandra på deras fysik och 

även media framför ett utseendetryck.  
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Att spelarna inom truppen påverkar varandra var något som alla deltagarna tog upp 

och då handlade det främst om träning, att spelarna kunde gå ut på planen före träningen och 

gå in i omklädningsrummen sist. I enighet med Weinberg och Gould (2011) påverkas pressen 

angående träning av grupptrycket som finns i laget. Vidare beskrivs att pressen från laget ökar 

i takt med hur stark gruppsammanhållningen är. I intervjuerna framgick aldrig hur stark 

lagsammanhållningen är men eftersom laget tränar tillsammans varje dag och spenderar 

mycket tid tillsammans kan man anta att sammanhållningen är så pass stor att pressen finns 

där, detta blir även bekräftat när deltagarna berättar att de påverkar varandras träningsdos. När 

frågan ställdes om spelarna i laget påverkar varandras kostvanor var det ingen av deltagarna 

som kände igen sig. Å andra sidan kunde en deltagare referera till sitt landslag där hon kunde 

se att de yngre spelarna blev påverkade av de äldre, en annan deltagare refererade till hennes 

gamla klubb där man anpassade sig till ”lagvikten”. En av deltagarna kunde rabbla upp en rad 

dieter som spelarna i laget följde. Tolkningen av grupptryckets påverkan på kosten är att det 

antagligen finns ett grupptryck som påverkar vad och hur mycket spelarna äter även inom 

klubblaget men att det antagligen inte sker medvetet. 

Det finns en komplexitet i tidigare forskning angående atleter, kroppsuppfattning och 

ätstörningsbeteende. Det finns forskningar tyder på att atleter i icke-utseendefokuserade 

idrotter mer sällan råkar ut för ätstörningar och har bättre kroppsuppfattning (Smolak et al., 

2000; Varnes et al. 2013) medan andra forskningar säger tvärt emot (George, 2005; Martinsen 

et al. 2010). Kanske är det så att atleter upp till en viss nivå har någon form av skydd mot 

dålig kroppsuppfattning och ätstörningsbeteende men när en elitnivå är uppnådd så slutar 

detta skydd att gälla. Orsaken till detta skulle kunna vara att den externa pressen ökar och 

atleten tappar mer och mer kontroll över de faktorer som påverkar stressnivån negativt dvs. 

media, tränare, lagkamrater och motståndare. En annan förklaring skulle kunna vara just att 

ledningen, på elitnivå, går in och rekommenderar spelare att tappa/gå upp i vikt för att 

maximera prestationen, ett samtal som väldigt sällan sker på amatörnivå.  

Elitfotbollsklubbar har oftast högt utbildade tränare, fysiologer som säger åt dom hur 

de ska träna och i vissa fall en egen kock som ger dem rätt mat. En viktig resurs som fattas är 

den psykologiska, som har kunskap om känslor, tankar och beteende. En konklusion av 

studien är att problemet uppstår på grund av externa faktorer. Hade klubbarna prioriterat en 

idrottspsykologisk resurs hade man antagligen försökt att minska den yttre pressen så mycket 

som möjligt. Det går inte att kontrollera vad media skriver men det går att kontrollera vad 

ledningen säger eller inte säger. En idrottspsykologisk lösning hade kunnat vara att utbilda 
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ledning, föräldrar och klubblag till att inte lägga fokus på just vikten och utseende för att öka 

spelarnas kroppsuppfattning och att minska pressen till att uppfylla idealet. Om en 

viktuppgång/nedgång för en spelare är nödvändig av olika anledningar kan en 

idrottspsykologisk resurs hjälpa till även här med kunskap kring kroppsuppfattning och 

prestation och se till att spelaren stannar viktändringen i tid med förståelse.  

Interna faktorer 

Lösningen, enligt deltagarna, ligger som redan skrivet på interna faktorer och en 

anledning till att damfotbollsspelare är för tunna kan vara att det är värre att gå upp i vikt än 

ner. Anledningen, enligt deltagarna, är dels på grund av att man kan tolka viktökning som en 

komplimang men även att man inte tycker att några kilon spelar roll. Det finns flera studier 

som visar att kvinnor har generellt sämre kroppsuppfattning än män (Cash & Pruzinsky, 2004; 

Heatherton et al., 1997; Striegel-Moore et al., 2009) och att atleter på elitnivå och i 

utseendefokuserade idrotter har sämre kroppsuppfattning än icke-elit eller icke-

utseendefokuserade idrotter. Deltagarna i studien och spelarna i landslaget spelar alla på en 

elitnivå och ökar alltså risken för en sämre kroppsuppfattning. Spelarna hittar ursäkter för att 

inte gå upp i vikt t.ex. att jeansen spänner som en deltagare berättade. Har spelaren dessutom 

vid tidigare tillfälle tagit en startplats eller förbättrat sin prestation på grund av viktminskning 

finns risken att man inte vågar gå upp för att man tror att det resulterar i att man blir bänkad 

igen. Om spelaren i fråga inte kan se att det gynnar den i längden finns det ingen anledning att 

göra något åt det. Alltså spelar den subjektiva uppfattningen en roll i hur man mottar 

budskapet. 

Vidare beskriver deltagarna att situationen i det svenska landslaget går att förklara 

genom den dåliga insikten. Insikt att det faktiskt gynnar personen i frågas prestation om den 

går upp några kilo. För att skapa insikt menade deltagarna att man rent konkret måste förklara 

konsekvenserna genom att visa vilka fördelar det ger att gå upp i vikt genom t.ex. filmklipp på 

matchsekvenser eller skador. En deltagare föreslog även att med hjälp av statistik och 

vetenskap bevisa att några kilon till optimerar prestationen. Resultaten av att konkretisera 

konsekvenserna resulterar förhoppningsvis i den avgörande faktorn; insikt. Deltagarna 

menade att om motivationen kommer ifrån spelaren själv och att viktuppgången inte blir en 

ytterligare press utifrån så kan detta resultera i att de spelare som väger för lite faktiskt väljer 

att gå upp.  
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Precis som Smolak och Murnen (2008) skriver i deras studie så eftersträvar kvinnliga 

atleter i större utsträckning att bli smalare medan män hellre vill få större muskler. En annan 

populär egenskap vid beskrivandet av idealet var att man skulle ha självförtroende och inge 

respekt. Självförtroendet var, enligt deltagarna, också en idealisk egenskap som antingen kom 

inifrån spelaren men kunde även utstrålas via kroppen. Denna tolkning är gjort baserad på att 

deltagarna beskrev tyskarna som stora och starka och att de inger mycket respekt. Samtidigt 

kritiseras tyskarna för att ha ett manligt utseende. Det var ingen av deltagarna som drog 

parallellen med att vara lesbisk och ha muskler men att muskler var kopplat till en manlig 

kropp var aktuellt. George (2005) skriver i sin studie om hur det finns en rädsla hos de 

kvinnliga fotbollsspelarna att bli uppfattade som manliga och lesbiska om man har för mycket 

muskler. Samma sak verkar stämma i denna studie om maskuliniteten. George (2005) skriver 

även, precis som framtagits i denna studie, att de största spelarna uppfattas som de mest 

respektingivande, då syftat på tyskarna som enligt deltagarna uppfattas som respektingivande. 

Uppfattningen är att spelarna hela tiden eftersträvar ett ideal och den optimala fysiken för att 

bli bäst, men dessa motstridigheter gör det till en ständig konflikt mellan plus och minus och 

det gäller att ligga inom en väldigt snäv ram. Precis som Milligan och Pritchard (2006) skrev i 

deras studie resulterar ett ouppnåeligt strävande efter en ideal kropp oftast i ett 

ätstörningsbeteende. Eftersom spelarna lever i en ständig konflikt mellan vad som egentligen 

är idealiskt, är det att vara snabb eller stark kontra respektfull eller kvinnlig där de aldrig når 

ett ideal ökar riskerna för ett ätstörningsbeteende och försämrad kroppsuppfattning. Som 

nämnt innan kopplar atleter ofta samman viktnedgång och förbättrad prestation och det verkar 

kunna gå så långt i jakten på försök till ökad prestation att atleten ifråga faktiskt prioriterar 

bort hälsan framför att prestera bättre när man tror att prestationen beror på viktnedgången 

(Kirk et al., 2001). 

Självförtroende beskrivs enligt Hays et al. (2009) som en faktor till en förbättrad 

prestation då självförtroende påverkar en spelares tankar, känslor och beteende. Deltagarna 

nämner hur viktigt självförtroendet är för deras prestation och det var även en egenskap som 

den optimala fotbollsspelaren skulle ha. Deltagarna berättade att de gärna ville se fina ut inför 

match och träningar och att de gärna sminkade sig och fixade håret för att känna sig bättre. 

Deltagarna nämnde att sminket och håret inte direkt påverkade prestationen men att de ändå 

kände sig bättre om de var fixade. En deltagare sa även att om hon var nöjd med sin kropp 

resulterade det i ett bättre självförtroende, detta är i linje med vad som skrevs i Weinberg och 

Gould (2010) där självförtroendet påverkas av atletens fysiska form.  
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Eftersom deltagarna i studien anser att problemet kan lösas genom insikt och 

motivation är det antagligen inte fel att rekommendera att klubbarna borde ta hjälp av en 

idrottspsykologisk kompetens som kan bidra med hjälp även på ett internt plan. Att ändra ett 

tankesätt kan leda till ändrade känslor och ett förändrat beteende och det är något som 

idrottspsykologer jobbar med. Fokus hade antagligen varit att ändra tankesättet kring vikt och 

prestation, den subjektiva bedömningen, och att detta hade kunnat leda till ändrat beteende. 

Man hade kunnat förändra tankesättet genom ökad förståelse och att få spelarna att både 

känna och förstå att det är en nackdel att väga för lite. Kanske är det så att det är den 

psykologiska faktorn, som saknas, som är den avgörande för att spelarna skall prioritera vinst 

i VM framför att förlora i vikt. 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att utöka urvalet i en liknande studie för att öka 

reliabiliteten och generaliserbarheten. Det hade varit intressant att se om resultatet blivit 

annorlunda om fler lag varit inkluderade och även lag på olika nivåer inom seriesystemet.  

Det skulle även vara lämpligt att genomföra en interventionsstudie där det undersöks 

huruvida en idrottspsykologisk resurs påverkar spelarnas vikt och kroppsuppfattning. 

Testgruppen får, tillsammans med den hjälp som erbjuds i dagsläget, en idrottspsykologisk 

resurs som hjälper spelarna med viktökning/viktminskning och arbetar med spelarnas 

psykologiska faktorer; beteende, tankar och känslor. Kontrollgruppen får inga instruktioner, 

alltså ingen mer hjälp än vad som erbjuds i dagsläget. En för-mätning, på båda grupperna, 

görs där man mäter spelarnas vikt och genomför en enkät om kroppsuppfattning. Ett år senare 

görs en eftermätning, på båda grupperna, där man väger spelarna igen och genomför samma 

enkät för kroppsuppfattning. Detta bidrar med ökad kunskap kring damfotbollsspelares 

kroppsuppfattning samtidigt som det ger en förståelse för betydelsen av en idrottspsykologisk 

resurs.  

Styrkor och brister 

Eftersom ämnet är nytt och det saknas tidigare forskning gällande kroppsuppfattning 

och fotbollsspelare har det medfört att det har blivit svårt att generalisera resultaten då endast 

fem spelare deltog. Spelarna som deltog spelar alla i samma lag och detta gjorde urvalet till en 

homogen grupp vilket kan ha påverkat resultatet.  
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Eftersom det i tre av intervjuerna fanns en språkbarriär tvingades intervjuaren att 

förklara vissa frågor en gång till och i vissa fall ge exempel för att få deltagarna att förstå 

syftet med frågan. Detta kan ha orsakat intervjuarbias då det är lätt att omedvetet ändra tonfall 

eller styra frågan efter önskat svar. Hänsyn har tagits till detta bias och det är uppmärksammat 

att viss styrning av svaren kan ha skett. Intervjuarbias har även minskats eftersom studien var 

hypotesfri och ingen forskning hade lästs innan intervjuerna hölls, den styrning som kan ha 

förekommit har alltså berott på författarens tidigare erfarenheter och värderingar inom 

damfotboll. Att författaren har en lång bakgrund både som fotbollsspelare och som 

fotbollstränare innebär inte bara nackdelar utan för även med sig en ökad förståelse, intresse 

och tillgång till spelare att intervjua.  

När intervjuerna transkriberades upptäcktes brister i intervjuerna. Deltagare tog, vid 

vissa tillfällen, upp intressanta ämnen självmant men intervjun fortgick enligt intervjuguiden 

istället för att fördjupas i vad deltagaren valde att berätta om. Anledningen till detta är 

förmodligen oerfarenhet av formella intervjuer. I efterhand hade det varit klokt att även 

transkribera pilotintervjun för att tydligt se intervjun på papper.  

Analysen av materialet hade blivit mer reliabel om det var två personer som gjorde 

den men eftersom författaren var ensam togs beslutet att göra analysen två gånger med en 

veckas mellanrum för att öka inter-bedömarreliabiliteten så mycket som möjligt.  

Slutsats 

I artikeln på aftonbladet kan man ana en underliggande, anklagande ton mot spelarna då man 

enligt fysiologen gjort allt för att hjälpa spelarna utan att få det önskade gensvaret från dem. 

Kvinnliga fotbollsspelare är idag utsatta för mycket press och situationer de inte kan styra 

över t.ex. tränare, media, lagkamrater och motståndare. Kvinnor är mer benägna att ha en 

sämre kroppsuppfattning oavsett om de är atleter eller inte och är i större risk att utveckla 

ätstörningar. Med ett bredare perspektiv på studiens resultat kan man urskilja att anledningen 

till viktproblemen i det svenska damlandslaget är främst på grund av yttre faktorer såsom 

press, media och rekommendationer att gå ner i vikt men att lösningen enligt studien ligger på 

inre faktorer såsom insikt och subjektiv bedömning. Ett av de största problemen som studien 

framförde var de motstridigheter spelarna kämpar med. Spelarna strävar hela tiden efter att nå 

ett visst ideal men idealet för en optimal fotbollsspelare och det ideal som framställs utav 

media stämmer inte överens. För att få spelarna att förstå att det krävs några kilon mer för att 

prestera på max menade deltagarna i studien att det måste ske eller visas konsekvenser och att 
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detta i sin tur leder till insikt. Det finns en brist på psykologiskt kunskap i klubbarna idag och 

det kan vara en av orsakerna till att problemet uppstått och finns kvar. 
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Appendix 

Bilaga 1.  

Hej! 

Jag skriver just nu min kandidatuppsats i idrottspsykologi om ätvanor hos elitfotbollsspelare 

på damsidan. Eftersom det spekuleras en del om de svenska spelarnas vikt och storlek hade 

jag tyckt att det vore intressant att undersöka detta utifrån spelarnas perspektiv. Det har gjorts 

en del studier där man har utgått ifrån teorier men min tanke är att ha väldigt öppna frågor och 

undersöka om det finns någon aspekt man missat. För mig är det väldigt viktigt att detta inte 

är ett arbete om ätstörningar utan att försöka göra spelarnas röster hörda och hur de tänker 

kring kost, självuppfattning och prestation.  

Jag skulle därför vilja intervjua minst 5 spelare som passerat 18 år. Intervjuerna kommer att 

spelas in och inspelningarna kommer att hanteras fullkomligt konfidentiellt, de enda som 

kommer ha tillgång till inspelningarna är jag och mina handledare; Sofia och Kajsa. Varken 

namn, ålder eller klubb kommer att nämnas i uppsatsen. Intervjuerna kommer ta 45-60 minu-

ter.  

Är det något ni undrar så är ni välkomna att höra av er till mig eller någon av mina handle-

dare. 

 Med vänlig hälsning 

Emma Nilsson 

0708226754 

 

Handledare 

Sofia Bunke sofia.bunke@psy.lu.se 

Kajsa Järvholm kajsa.jarvholm@psy.lu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sofia.bunke@psy.lu.se
mailto:kajsa.jarvholm@psy.lu.se
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Bilaga 2.  

1. Spelarinformation 

 Ålder, position________________________________________________________ 

 Hur länge har du spelat i XXX?___________________________________________ 

 Var spelade du innan – hur länge där? ____________________________________ 

 När visste du att du var duktig?__________________________________________ 

 När bestämde du dig för att satsa högt?___________________________________ 

 Hur har din familj hanterat din framgång?__________________________________ 

 Hur många gånger i veckan tränar du?_____________________________________ 

2. Frågor om din syn på svenska fotbollsspelare  

Beskriv en optimal fotbollsspelare, både spelmässigt, mentalt & kroppsligt 

Hur ser du på svenska spelare rent generellt om man jämför med andra länder? 

Hur mycket spelar fysiken roll när man spelar match/matcher? 

Hur mycket påverkar sociala faktorer ens prestation? (media, tränare, familj, vänner) 

Finns det andra faktorer som kan påverka ens prestation? (stress, sömn, mat) 

3. Generell information om dam elit. Inte info om spelaren i fråga 

Hur känner du när du läser en sådan artikel? 

Vad är din uppfattning om elitspelare generellt? 

Hur mycket spelar 3-5 kilo roll tycker du på båda hållen? 

Vad tror du att detta kan bero på? 

Påverkan/kommentarer– media, tränare, familj, kompisar, lagkamrater, killar/tjejer? 

Hur tror du att det påverkar spelare när fysiolog/tränare säger åt en att gå upp/gå ner? 

Startelvan – hur påverkar den? 

4. Kopplat till personen i fråga 

Vad hade du tänkt och känt om någon kring laget sa åt dig att gå upp/gå ner kilon? 

Vilka erfarenheter har du? 

Hur ser du på din prestation i förhållande till mat? 

Hur viktigt tycker du utseendet är? (skillnad på fotbollskropp och ”privat”?) 

Har du på något sätt påverkats av andra?  

Får du något stöd idag med mat? 
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5. Förebyggande? 

Har du någon lösning på problemet? 

Bilaga 3.  

Varningen: De väger 
för lite 
Landslagets fysiolog orolig för VM – fem stjärnor måste upp i vikt: 

Vi har blivit det tunna landslaget 

Fem av landslagets största stjärnor väger för lite. 
Om inget drastiskt förändras tror deras fysiolog att Sverige får 

allvarliga problem i sommarens VM. 
– Förut var vi det snälla landslaget. Nu har vi blivit det tunna 

landslaget, säger Helena Andersson. 

Nästa söndag samlas svenska landslaget för årets första landskamp. Pia Sundhage 

skickar en i dubbel bemärkelse smal trupp till mötet med Norge. 

Bara 18 spelare är uttagna. Flera av dem har trots hårda påtryckningar från landslaget 

inte klarat att nå sin idealvikt. 

Fysiologen Helena Andersson lyfte först frågan i podcasten ”Fotboll och 

damsamhälle”. Hon tog OS-guld med USA 2008 och bytte till svenska landslaget 2010. 

Sedan dess har hon kämpat för att få upp vissa spelares vikt. 

Det har inte hjälpt. 

– Fyra-fem spelare behöver jobba extra på vikten, säger hon. 

Halva startelvan? 

– Ja. De har i alla fall varit med ett tag i truppen och spelar ofta. Sedan har vi fem-sex 

spelare som är väldigt bra. 

Hur många kilo ska spelarna gå upp? 

– Det är max fem kilo, för en del handlar det om tre. 

Så länge spelarna har en match i veckan klarar de sig på den nuvarande vikten, tror 

Andersson, men tätnar schemat får de problem. 

Petat smala spelare 

Ska Sverige ta VM-medalj måste de spela sju matcher på mindre än en månad. 

– På VM räcker det inte att fem-sex spelare är i toppform. Alla måste vara det i en 

final. Om en inte är i form kommer det drabba alla, säger Helena Andersson. 

Så som laget ser ut i dag: klarar det av en semi eller final i VM? 

– De kan klara av att spela den, men frågan är om de kan spela på vår allra högsta 

prestationsnivå. Jag är osäker på om alla skulle klara det. 

En elitfotbollsspelare ska äta 55–60 procent kolhydrater efter ett intensivt pass. Ris 

och pasta är bättre än potatis. 

Problemet i svensk fotboll är att spelarna äter för mycket sallad, som förvisso är nyttigt, 

men inte får ersätta pastan. 

http://fotbollodamsamhalle.podomatic.com/entry/2014-12-18T08_55_17-08_00
http://fotbollodamsamhalle.podomatic.com/entry/2014-12-18T08_55_17-08_00
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Under fem år har Helena Andersson försökt allt: hon har föreläst, vägt spelarnas mat, 

tjatat, tagit bort sallad från måltider och i samråd med Pia Sundhage petat för smala 

spelare ur laget. 

– De är överdrivet hälsosamma. De vill bara äta nyttiga saker. Har vi efterrätt tar bara 

hälften. De vill göra rätt, men får i slutändan i sig för liten mängd, säger hon. 

Det låter inte riktigt rimligt. Om spelarna nu skulle tjäna på ett par kilo muskler 

till, så varför går de bara inte upp? 

– Bra fråga, men jag har inget svar. Jag har jobbat på det här sedan 2010 och 

antingen försöker de utan att det funkar, eller så tycker de inte själva att det är viktigt. 

”De tar en bratwurst” 

Varför plockas inte för svaga spelare bort från landslaget? 

– Det är alltid en svår fråga. Vi har begränsat med spelare i Sverige. Det är en annan 

sak om man jobbar för Tyskland och USA. Men vi har diskuterat det, definitivt. 

Menar du att peta dem permanent, eller bara för att demonstrera att de måste 

skärpa sig? 

– Man plockar aldrig bort någon permanent, men i ett fall jobbade vi ett helt år med all 

specialistvård hon kunde få. Ändå kunde hon inte gå upp ett enda kilo. Då sa vi åt henne 

att vara hemma till hon kunde förändra något. 

Vad hände? 

– Då kom förändringen. De är smarta, spelarna. Så länge man blir kallad och får spela 

tar man det inte på allvar. 

Vad tänker andra landslag om oss? 

– Det är lite paradoxalt att spelare i Tyskland säger ”åh, vad ni är noga med vad ni 

äter”. De tar en bratwurst och tränar sedan två timmar och har mindre problem. Förut var 

vi det snälla landslaget. Nu har vi blivit det tunna landslaget 

Hur känns det? 

– Både jag och Pia tycker att det inte alls känns bra. Att andra länder noterar det -

bekräftar bara vad vi tycker. 

Hade problemen gått att lösa till VM i juni? 

– Absolut. Det mest frustrerande är att det vore väldigt lätt att åtgärda. 

Ändå har du försökt i fem år? 

– Precis. Jag har kört in i en vägg. Jag kommer inte vidare. 

 Kristoffer Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kristoffer.bergstrom@aftonbladet.se?subject=Varningen:%20De%20väger%20för%20lite
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Bilaga 4.  

 

Informerat samtycke 
 

 Introduktion 

Jag skriver min kandidatuppsats i psykologi med inriktning idrottspsykologi och min uppsats kommer 
att handla om elitspelare och hälsosam kosthållning. Syftet kommer att vara att få en djupare inblick 
ur spelarnas perspektiv. 

Jag har valt att fråga fotbollsklubbar som befinner sig på en elitnivå och har på så sätt kommit i 
kontakt med dig och ditt lag och har därför bjudit in er att delta i min studie. Om det är något du 
undrar över så är det bara att fråga.  

 Procedur 

Jag kommer att ställa olika frågor kring fotbollsbakgrund, uppfattning om matvanor hos elitspelare 
generellt, tidigare erfarenheter och även frågor om din egen kosthållning och prestation.  

Intervjun kommer vara ungefär 45 min lång och kommer att spelas in på diktafon och telefon och 
sedan kommer den att förvaras på min dator tills jag är klar, efter det raderas allt.  

När intervjun är klar transkriberas den och skickas till dig så att du, om du vill, kan läsa igenom 
intervjun och se så att allt stämmer.  

 Rättigheter 

Eftersom ditt deltagande är frivilligt har du ett val att inte svara på frågor du inte vill och du kan när 
som helst välja att avsluta intervjun.  

 Risk 

Jag kommer inte att ställa frågor som innebär någon risk för dig eller ditt välbefinnande 

 Konfidentiell hantering 

All information du ger kommer att behandlas högst konfidentiellt, varken namn, klubb eller lag 
kommer att finnas med i uppsatsen. Du kommer tilldelas ett fiktivt namn som jag kommer att 
använda i uppsatsen och i diskussioner med mina handledare. När uppsatsen är klar kommer allt 
material raderas.  

 Debriefing 

När uppsatsen är klar kommer du, om du vill, få den skickad till dig via mail.  

 Frågor 

Om du skulle ha några frågor eller funderingar är du välkommen att fråga mig eller om du kommer 
på något i efterhand kan du kontakta mig på mail eller telefonnummer 
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Mail: emma.nilsson.089@student.lu.se  tel.: 0708226754 

 

Underskrift för deltagare 
 

Jag har läst och förstått informationen ovan och jag har fått svar på potentiella 
frågor. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt  

 

Namn på deltagare ________________________________ 

Underskrift _________________________Datum _________ 
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Bilaga 5.  

 

Figur 1. En överskådlig figur över de framtagna temana.  


