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Abstrakt 
Att leva strikt hälsosamt och att unna sig frestelser är två faktorer som det ofta talas om i 
dagens samhälle och fysisk aktivitet på fritiden har blivit viktigare då våra arbeten blir alltmer 
stillasittande. Frågan är dock vilken inverkan fysisk aktivitet har på hälsan när träningen 
genomförs som ett kompenserande beteende. 
Syfte: Huvudsyftet med studien är att baserat på en tolkning av coachers upplevelser av 
Compensatory health beliefs (CHB) skapa en vidare förståelse för fenomenet och vilken 
påverkan coacher kan ha på fysiskt aktiva individers CHB. Delsyftet är att lyfta fram lämpliga 
pedagogiska insatser som coacher utifrån sin förståelse för CHB föreslår kan bidra till en 
hälsosam syn på kost och träning. 
Metod: Föreliggande studie har en kvalitativ metodansats där intervjuer användes som 
datainsamling. Insamlingsmaterialet bestod av sju transkriberade intervjuer med coacher inom 
fysisk aktivitet. Det empiriska materialet sammanställdes till olika teman och analyserades 
genom en meningsanalys. 
 Resultat: CHB var synligt hos de fysiskt aktiva främst genom uttalad synd. En påverkan 
skedde från coacher till klient där outtalade krav uppfattades som negativa medan genomtänkt 
feedback från coacherna i huvudsak upplevdes som positivt. Lärande synliggjordes även från 
klient till coach genom en ökad förståelse för vikten av individanpassad coaching. För att 
arbeta aktivt med CHB upplevdes utbildning och kunskap hos såväl coacher som klienter som 
särskilt viktiga faktorer. 
Slutsats: En uppfattning har skapats att CHB kan ha negativ inverkan på hälsan, och det 
behövs mer forskning för att förstå vilken påverkan CHB har på beteendeförändringar. 
Coacher med hög kunskapsnivå upplevs ha positiv påverkan på klienten. 

 
Nyckelord: Coach, Compensatory health belief, fysisk aktivitet, kompensationsbeteende, 
synd. 

 

 
 
 
 



 
 

Abstract 
To live strictly healthy and to indulge in temptations are two factors that are often spoken 
about in today's society and physical activity in leisure time has become more important since 
our work is becoming increasingly sedentary. The question is, however, what impact physical 
activity have on health when it is implemented as a compensatory behavior. 
Aim: The main aim of the study is to, based on an interpretation of coaches experiences of 
Compensatory health beliefs (CHB), create a further understanding of the phenomenon and 
what influence coaches may have on the CHB of physical active individuals. The subsidiary 
aim is to highlight the appropriate educational interventions that coaches, based on their 
understanding of CHB, proposes can contribute to a healthy approach to diet and exercise. 
Method: The present study has a qualitative method where interviews were used as data 
collection. The gathered material consisted of seven transcribed interviews with coaches in 
physical activity. The empirical material was interpreted and compiled into themes through a 
meaning categorization. 
Results: CHB was visible in the physically active primarily by expressed sin. An impact 
occurred from the coaches to the client where non expressed demands were perceived as 
negative, while thoughtful feedback from the coaches were generally perceived as positive. 
Learning was also made visible from the client to the coach through an increased 
understanding of the importance of individualized coaching. To work actively with CHB, 
training and knowledge amongst both coaches and clients were percieved as key factors. 
Conclusion: A perception has been created that CHB may have negative impact on health, 
and more research is needed to understand the impact that CHB has on behavioral changes. 
Coaches with a high level of knowledge is perceived to have a positive impact on the client. 

Keywords: Coach, Compensatory health belief, compensatory behavior, physical activity, 
sin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Förord 
En framstående anledning till att vi valt att genomföra denna studie är då vi upplever att 
ämnesområdet är aktuellt utifrån flera aspekter. Bland annat ser vi hur hälsa exponeras i 
sociala medier och hur vi människor jämför oss med varandra, inte bara med vår närmsta 
krets utan med hela befolkningen. Vi upplever att hälsa är en stor trend i samhället, och 
uppmärksammar ett behov individer har att redogöra för att de unnar sig mat och 
kompenserar för dåligt leverne och därmed att de val de gör styrs av samvetet. Vi ställer oss 
frågan hur många relationer vi människor hade kunnat skapa och bevara om vi bemötte och 
behandlade andra individer på samma sätt som vi behandlar och bemöter oss själva.  
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studiens resultat genom att låtit sig intervjuas och bidragit med sina åsikter och erfarenheter, 
utan er skulle inte studien varit möjlig att genomföra.    
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1. Inledning 
“Är du ett helgfetto?” (aftonbladet, 2002) - detta är bara ett av många exempel på uttalanden 
vi tar del av dagligen från massmedia. Det går sällan en enda dag utan att man utsätts för en 
oändlig ström av rubriker som föreslår “rätt” och “fel” för att skapa en hälsosam livsstil. Det 
har blivit vanligt att koppla hälsa till kroppsform och kroppsligt utseende samt att hälsa är vad 
som styr individens identitet (Bengs, 2000). Livet blir en oändlig jakt efter hälsa och 
välmående som anses nås genom träning, rätt kost, läkemedel, självhjälp samt olika andliga 
åskådningar. Det finns dock en paradox i jakten på hälsa; den västerländska människan blir 
ständigt försedd med olika verktyg som utlovar hög grad av kontroll över kroppen vilket 
intuitivt borde peka mot en ökad känsla av upplevd kontroll (Östberg, 2003). Istället verkar all 
den information om olika verktyg och hur de ska användas kasta omkull individers 
uppfattning om vad kroppar är och hur vi ska kontrollera dem. Således menar Östberg (2003) 
att den ökade tillgången på verktyg och information inte bidrar till en ökad känsla av kontroll, 
utan en ökad känsla av att inte klara av att behålla kontrollen. Istället för att den tillgängliga 
informationen kan bidra till minskad ångest över vad man ska äta, upplever deltagarna i 
Östbergs (2003) studie att de ständigt misslyckas med att leva upp till rekommendationer. Då 
den unga, vältränade och hälsosamma kroppen så övertygande framställs som något värt att 
sträva efter, att det kommer göra ägaren lycklig, framgångsrik och populär och eftersom 
mycket uppmärksamhet läggs på utseende är det ingen överraskning att många människor 
strävar efter den perfekta kroppen genom kontrollerande metoder (Bengs, 2000; Lindgren & 
Eriksson, 2010). Att leva strikt hälsosamt och att unna sig frestelser är två faktorer som det 
talas om i dagens samhälle, och det verkar inte vara socialt accepterat att ignorera något av 
dem. Sammantaget verkar det som att individer upplever en vardaglig ångest i frågan om kost 
och hälsa. Deltagarna i studien av Östberg (2003) känner oro vid varje måltid, vilken ses som 
en kompromiss där ett potentiellt hälsosammare val kunde gjorts.   
 
Det finns enligt Rabiau et al. (2006) tre strategier för individer att stå emot frestelser som kan 
hindra deras hälsomål, vilka är att 1) motstå frestelsen helt, 2) omvärdera riskerna och det 
förväntade utfallet av att ge efter för frestelsen samt 3) aktivera Compensatory health beliefs 
(CHB). Denna tredje strategi är fokus för vår studie, där individer exempelvis kompenserar 
för att vara “ett helgfetto” genom att leva strikt hälsosamt under vardagarna. Compensatory 
health beliefs (CHB) är övertygelser om att de negativa effekter ett beteende medför kan 
kompenseras eller neutraliseras genom de positiva effekterna av ett annat beteende 
(Kaklamanou, Armitage & Jones, 2013). Exempelvis kan träning användas som en 
bestraffning, ett kompenserande beteende för intag av ohälsosam mat eller tvärtom, att 
ohälsosam mat används som belöning efter genomfört träningspass. När maten används som 
belöning eller straff skapar det ett skuldbetonat förhållande till mat vilket innebär att vi styrs 
av vårt dåliga samvete. Denna syndproblematik är en integrerad del i debatten kring kost och 
kroppsideal. Vi ska vara måttfulla, därför är kontroll, viljestyrka och moral begrepp som 
kompletterar varandra i kampen mot de kroppsliga behoven och begären, vilket yttrar sig som 
en restriktiv övervakning av vad och vilka mängder vi äter (Qvortrup, 2003). Buchholz och 
Crowther (2014) påvisar att kroppsmissnöje, definierat som de negativa och dysfunktionella 
idéer och känslor som existerar kring kroppsform och vikt, är så vanligt förekommande hos 
kvinnor att det har kommit att kallats för ett “normativt missnöje”, vilket även stärks av 
Lunde (2009). 
 
CHB beskrivs av Rabiau, Knaüper och Miquelon (2006)  ha negativ inverkan på hälsan i det 
avseende att den träning som utgör den kompenserande faktorn sällan bidrar till energibalans 
samt att CHB har en negativ inverkan på effektiviteten av en beteendeförändring då det 
negativa beteendet fortfarande finns kvar. CHB förklaras även bidra till en lägre målsättning i 
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dessa beteendeförändringar och därmed hindra människor från att leva hälsosamt. Rabiau et 
al. (2006)  ser dock positiva hälsoeffekter om det kompenserade beteendet faktiskt 
kompenserar för de ohälsosamma effekterna. 
 
Sedan början av 2000-talet är det vanligt förekommande för individer i olika åldrar att ha en 
coach (Egidius, 2009), detta i form av exempelvis idrottstränare, personlig tränare, 
gruppträningsinstruktör, livsstilscoach etcetera. I en undersökning av Burak, Rosenthal och 
Richardson (2013) menar 91 procent av deltagarna, som alla utbildar sig till ledare inom idrott 
och fysisk aktivitet, att deras coacher har använt fysisk aktivitet som bestraffning. Dessutom 
har 42 procent för avsikt att själva använda sig av det i sin framtida yrkesroll, vilket enligt 
Bulley, Donaghy och Payne (2009) kan leda till en negativ relation till träning. Nästan hälften 
av deltagarna i en studie av Schaumberg, Anderson, Reilly och Anderson (2014) uppgav att 
de på eget bevåg ägnat sig åt träning som kompensation de senaste 28 dagarna varav 79 
procent har träning som sitt enda kompenserande beteende. Richardson, Rosenthal och Burak 
(2012) visar i en annan undersökning att trots att många individer känner till coacher som på 
ett olämpligt sätt använt sig av träning som bestraffning och att det är något som verkar vara 
vanligt förekommande bland diverse coacher är detta ett fenomen som just börjat studeras. I 
Richardsons et al. (2012) undersökning redovisas implikationer för utbildning och utveckling 
av alla som arbetar med fysisk aktivitet för ungdomar med fokus på den negativa inverkan de 
kan ha på ungdomarna, samt nya arbetssätt med alternativa metoder för att hantera beteenden. 
Bengs (2000) beskriver att kroppsformen har kommit att bli kopplad till karaktär och moral, 
att träning betraktades mer som en skyldighet än något kul och ses som en fråga om ansvar. 
Bruket av kontroll över den egna kroppen kan förstås som självövervakning och 
självreglering där just mat och träning pekas ut som särskilt viktiga sätt att utöva kontroll över 
kroppen (ibid.). 
 
Att vara fysiskt aktiv innebär många hälsofördelar. Man blir piggare och starkare och får 
därmed en högre livskvalitet, samtidigt som fysisk aktivitet minskar risken för ett flertal 
sjukdomar. Fysisk aktivitet på fritiden har blivit allt viktigare då våra arbeten blir alltmer 
stillasittande. (Folkhälsomyndigheten, 2014). Frågan är dock vilken inverkan fysisk aktivitet 
har på hälsan när träningen genomförs som ett kompenserande beteende. 
Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver att andelen unga som upplever svåra besvär av 
ängslan, oro eller ångest har fortsatt att öka sedan 1990-talet, i synnerhet bland unga kvinnor, 
där just ångest kan vara en bakomliggande faktor till CHB (Kaklamanou et al., 2013). CHB 
verkar ännu inte ha undersökts i detalj relaterat till fysisk aktivitet, utan främst i relation till 
andra hälsobeteenden såsom diabetesbehandling, kaloriintag, bantning samt rökavvänjning. 
Dessutom har majoriteten av den tidigare forskningen vi funnit belyst fenomenet ur unga 
kvinnors synvinkel och vi väljer därför att istället se det ur coachers perspektiv för att 
synliggöra pedagogiska aspekter kring CHB. Pedagogiska insatser kan exempelvis enligt 
Lindgren och Eriksson (2010) handla om processer som arbetssätt för att skapa möjlighet för 
människor till medvetet handlade och beslutsfattande exempelvis genom att uppmuntras till 
att kritiskt reflektera över hur samhällsutvecklingen påverkar synsättet på hälsa, kropp och 
levnadsvanor. Folkhälsomyndigheten fastslår i sitt policyramverk Hälsa 2020 att verkliga 
hälsofördelar kan uppnås med effektiva strategier, detta till en rimlig kostnad och inom 
begränsade ramar. Inom det hälsopedagogiska fältet är det av stor vikt att öka förståelsen för 
att hälsa är ett socialt fenomen, där såväl sociala som kulturella faktorer kan påverka 
individers levnadsvanor, hälsa, självbild och kroppsmedvetenhet (ibid.). Att det finns ett 
normativt kroppsmissnöje och att kompensationsbeteende verkar vara vanligt förekommande 
menar vi talar för vikten av att ämnet bör uppmärksammas för att skapa förståelse för vilka 
påverkansmöjligheter coacher har samt hur de kan arbeta hälsofrämjande. 
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1.1 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att baserat på en tolkning av coachers upplevelser av 
Compensatory health beliefs (CHB) skapa en vidare förståelse för fenomenet och vilken 
påverkan coacher kan ha på fysiskt aktiva individers CHB. Delsyftet är att lyfta fram lämpliga 
pedagogiska insatser som coacher utifrån sin förståelse för CHB föreslår kan bidra till en 
hälsosam syn på kost och träning. 
 

1.2 Frågeställningar 
- Hur uppmärksammas CHB hos fysiskt aktiva individer av deras coacher? 

- Vilken betydelse har coacher inom fysisk aktivitet för eventuell påverkan 
rörande fenomenet? 

- Hur kan coacher använda sig av sin förståelse för CHB i hälsofrämjande arbete? 
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2. Bakgrund 
2.1 Begreppsdefinitioner 
2.1.1 Compensatory health beliefs (CHB) 
CHB är, som nämnt i inledningen, övertygelser om att de negativa effekter ett beteende 
medför kan kompenseras eller neutraliseras genom de positiva effekterna av ett annat 
beteende (Kaklamanou et al., 2013). En individ som har som mål att gå ner i vikt men 
samtidigt vill äta något onyttigt kan exempelvis tänka “Jag kan äta den här kakan nu för jag 
ska till gymmet ikväll”. Individen rättfärdigar därmed ett beteende genom att planera att 
kompensera för det vid ett senare tillfälle (Rabiau et al., 2006). Då vi inte funnit någon 
lämplig översättning av CHB används det engelska begreppet genomgående i hela uppsatsen. 

2.1.2 Compensatory strategy och Compensatory behaviour  
Kompensationsstrategier är självreglerande strategier som individer använder för att hitta en 
balans mellan att tillfredsställa omedelbara önskningar och uppfylla av långsiktiga mål 
(Monson, Knäuper, & Kronick, 2008), vilket kan medföra att kompensera ett ohälsosamt 
beteende med ett annat beteende. Sammanfattningsvis är CHB övertygelser om att effekter av 
ett beteende kan kompenseras för med ett annat beteende, strategier är taktiker individen kan 
behöva använda sig av för att kompensera, och beteenden är de faktiska aktiviteter som utförs.  
Vi är intresserade av vilken påverkan coacher kan ha på fysiskt aktiva individers övertygelser 
som styr beteenden som i sin tur inverkar på hälsan.  
 
2.1.3 Avgränsningar 
Föreliggande uppsats avser att studera fenomenet CHB i relation till kost och fysisk aktivitet 
där kost används som belöning och fysisk aktivitet som bestraffning såväl internt som externt, 
sett ifrån coachers upplevelser. Med andra ord uppmärksammas träning som ett 
kompenserande beteende för en ohälsosam kost och vice versa. CHB är därmed något 
subjektivt där sanningen utgörs av den upplevda beskrivningen av fenomenet. Vi har valt att i 
syftet samt genomgående i uppsatsen använda ordet påverkan trots att genomförd studie inte 
är en effektstudie där påverkan avser en mätning av kausala samband. Vi studerar inte utfallet 
av påverkan,  istället används ordet påverkan sett ur det sociokulturella perspektivet, där 
människan lär sig i alla sociala sammanhang varför påverkan innebär den möjliga betydelse 
som omgivningen har på lärande. Den praktik som coachen skapar kan därmed ha en 
påverkan på individen. Benämningen coach används genomgående i uppsatsen, vilket i 
studien syftar till fysiktävlingscoacher, personliga tränare och instruktörer inom fysisk 
aktivitet.  
 
2.2 Modeller för beteendeförändring 
Health belief model (HBM) utgår från att subjektiva bedömningar om hälsa är avgörande för 
hur individen handlar i hälsofrågor, och sannolikheten för en individ att förändra ett 
ohälsosamt beteende bygger på samspelet mellan fyra olika föreställningar. Dessa 
föreställningar är att det finns hög risk att få problem om beteendet inte förändras, att 
problemet kan få allvarliga konsekvenser, att en beteendeförändring minskar risken att få 
problemet samt att fördelarna med att vidta åtgärder uppväger nackdelarna med det nuvarande 
beteendet (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). HBM förklarar således den subjektiva 
bedömningen av hot som en funktion av de lika subjektiva bedömningarna av risken att 
drabbas och risken att råka illa ut. Kritik riktat mot modellen handlar enligt Andersson (2009) 
om svårigheter att tydliggöra den roll vanor, dvs. beteenden som inte föregås av rationella 
överväganden, spelar då vanor innebär ett levnadssätt som uppkommit och fortsatt utan 
reflektion kring dess positiva eller negativa påverkan på hälsan. Den största nackdelen med 
HBM menar Nutbeam et al. (2010) är att den inte tar hänsyn till att det finns sociala, 
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ekonomiska och miljömässiga faktorer som ligger bakom beteenden varför den är mindre 
användbar på mer komplexa och sociala beteenden. 
 
I likhet med HBM antas människan enligt Theory of reasoned action (TRA) vara rationell i 
sitt sociala beteende men utgångspunkten i TRA är att människan i allmänhet tänker på 
konsekvenserna av sina handlingar innan beslut tas att utföra dem och att individens avsikt 
därmed direkt orsakar beteendet och till skillnad från HBM inkluderas även subjektiv norm, 
aspekter av social påverkan. (Andersson, 2009). Med hjälp av TRA ska man därför kunna 
förstå och förutsäga en persons beteende genom att ta reda på vilken avsikt människan har. En 
individs intention ses enligt TRA som en funktion av två processer: den ena består av 
individens attityd till beteendet, positiva eller negativa värdering av att beteendet utförs. Den 
andra av subjektiva normer, de krav som ställs av signifikanta andra och huruvida individer 
väljer att anpassa sig efter dessa (Nutbeam et al., 2010). Dessa attityder och subjektiva normer 
är i sin tur funktioner av individens uppfattning om konsekvenserna av beteendet, respektive 
det sociala tryck individen upplever genom värderingar hos signifikanta andra. Andersson 
(2009) påvisar dock att det ofta är så att man inte handlar som man avsett utan hindras på 
grund av exempelvis brist på resurser och tillfällen varför Theory of planned behaviour (TPB) 
uppstod som en komplettering till TRA. TPB inkluderar även subjektiv beteendekontroll, 
vilket beskrivs som individens uppfattning om huruvida hen kan klara av att förändra 
beteendet (Nutbeam et al., 2010). Inom TPB styrs en individs intention därmed av såväl 
attityd och subjektiva normer som subjektiv beteendekontroll och motivation. Med andra ord 
utförs sådana handlingar som man värderar positivt, känner ett socialt tryck att utföra och 
relativt lätt tror sig kunna klara av. De centrala delarna i dessa modeller är föreställningar om 
negativa konsekvenser för hälsan och önskan att undvika eller mildra dessa effekter. Kritik 
riktat mot modellerna i fråga innebär att variansen i intention eller beteende lämnas oförklarad 
samt att de menar på ett fullständigt samband mellan intention och beteende (Andersson, 
2009). Det är inte alltid intentionerna som styr resultatet av påverkan och beteendet är ofta 
vanemässigt eller exempelvis betingat av grupptryck. 
 
Andersson (2009) beskriver möjligheten att integrera olika teoretiska modeller i syfte att 
skapa optimal förmåga att förutsäga reaktioner eller prestationer. En sådan modell är 
Compensatory health beliefs model (CHB-modellen) vilken skapades ut de tre ovanstående 
modellerna för att förklara de komplexa beteende som CHB kan medföra. CHB-modellen 
bygger på strategier som individer använder för att kunna rationalisera sin kapitulation inför 
en omedelbar lust eller frestelse (Monson et al., 2008). Modellen utökar ovanstående modeller 
för hälsobeteende genom att integrera den motivationskonflikt som uppstår i samspelet mellan 
emotionella stadier såsom frestelser, förväntad njutning eller begär och motivation såsom 
hälsomål. CHB-modellen gör ett försök att förklara varför människor utvecklar CHB samt hur 
de använder CHB för att minska den effekt som frestelser har i att skapa hälsoval och 
framtida hälsoresultat (Rabiau et al., 2006). Viktiga komponenter i CHB-modellen inkluderar 
motivationskonflikten mellan exempelvis begär och mål, även kallat kognitiv dissonans vilket 
beskrivs som en obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer 
samtidigt. Beteendet beror även på om mål sätts för egen vinning eller av extern påverkan 
samt den grad till vilken människor fullföljer personliga mål genom självbestämmande och 
tilltron till den egna förmågan (Rabiau et al., 2006).  
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2.3 Tidigare forskning 
2.3.1 Fenomenet Compensatory health beliefs  
Rabiau et al. (2006) förklarar att det just inom hälsoområdet är vanligt att individer strävar 
efter en balans mellan att maximera njutning och minimera skada. Rabiau et al. (2006) 
presenterar i sin studie ett teoretiskt ramverk som syftar till att förklara varför människor 
utvecklar CHB och hur de använder sig av övertygelser för att lösa dilemman mellan skuld 
och njutning. Ett exempel som lyfts fram i studien är följande: individer ställs inför frestelser 
och längtan att äta utsökta men ohälsosamma livsmedel, röka och dricka alkohol men 
samtidigt att nå mål vilka innebär att leva hälsosamt, att vara smal och/eller atletisk. CHB 
formas som ett sätt att lindra obehaget till följd av att ha unnat sig. Ju mer bantare tror på att 
använda sig av kompensationsbeteende, desto mindre troligt är det att de håller fast vid sin 
diet och når sitt viktminskningsmål (Kronick & Knaüper, 2010). Då bantare enligt Kronick 
och Knaüper (2010) sällan följer upp sina avsikter att kompensera ett ohälsosamt beteende 
slutar det ofta som en synd som går emot dieten. CHB kan fungera som en motivering eller 
rättfärdigande för att ge efter för omedelbara njutningar trots att det går emot det som normer 
beskriver som hälsosamt leverne. Ett sätt att förstå varför människor engagerar sig i olika 
hälsorelaterade riskbeteenden kan vara genom att skapa förståelse för CHB. Liksom tidigare 
nämnda forskare talar Kaklamanou och Armitage (2012) om hur frestelser kan orsaka en inre 
konflikt mellan önskan att engagera sig i osunda beteenden och det långsiktiga målet att vara 
hälsosam, kompenserande beteende kan i detta fall möjliggöra att ge efter för sina begär och 
samtidigt vistas psykologiskt nära sina långsiktiga hälsomål. Monson et al. (2008) förklarar 
att denna inre konflikt aktiverar CHB genom en inneboende övertygelse om att de negativa 
effekterna av ett beteende kan neutraliseras med de positiva effekterna av ett annat. 
 
Kronick, Auerbach, Stich och Knaüper (2011) förtydligar och menar att CHB ger individer 
möjlighet att unna sig frestelser genom att lova att kompensera senare. Individer som vill gå 
ner i vikt och som har ovan nämnda föreställningar, kan i ögonblick av frestelser tänka att 
“jag kan äta denna kakan nu, och äta mindre vid nästa måltid”, vilket tyder på att kaloriintag 
avsevärt kan påverkas av CHB vilket är rotat i användning och uppnådda effekter av 
kompensationsstrategier (Kronick et al., 2011). Buchholz och Crowther (2014)  redovisar att 
oro kring vikt och utseende kan associeras med användandet av kompenserande strategier då 
kvinnor som använder träning som ett kompenserande beteende är mer benägna att träna för 
att påverka vikt och utseende snarare än för en bättre hälsa.  Kaklamanou et al. (2013) 
redovisar dessutom bevis för att individer allt som oftast engagerar sig i 
kompensationsbeteenden utan att nödvändigtvis vara medvetna om det eller vara införstådda 
med begreppet CHB. 
 
2.3.2 Compensatory health beliefs inverkan på hälsan 
Ny forskning visar att CHB kan förstås som en faktor som kan hindra individer från att ha en 
hälsosam livsstil (Berli, Loretini, Radtke, Hornung & Scholz, 2013).  Rabiau et al. (2006) 
hävdar dock att CHB inte nödvändigtvis påverkar hälsan negativt utan att så länge 
kompensationsbeteendet faktiskt kompenserar för det ohälsosamma beteendet kan det vara 
positivt för den allmänna hälsan. Att det är först om individen misslyckas med att genomföra 
kompensationen eller ifall beteendet inte energimässigt motsvarar och på så sätt inte 
kompenserar för beteendet som CHB kan få negativa effekter på hälsan. Många faktorer, 
såsom minskad motivation, okunskap kring kaloriinnehåll, glömska och/eller olägenhet kan 
exempelvis hindra från att faktiskt utföra det kompenserande beteendet (Kronick & Knaüper, 
2010). De Witt Huberts, Evers och de Ridder (2013) menar dessutom att de som begränsar sitt 
matintag för att kompensera tidigare beteenden inte verkar äta mindre, vilket innebär att deras 
intentioner inte alltid effektivt övergår i handlingar. Samtidigt lyfter Rabiau et al. (2006) 
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problematiken med att skilja hälsofrämjande CHB från de riskfyllda, då det ohälsosamma 
beteendet ofta har flera negativa effekter på hälsan, och att det kompenserande beteendet 
eventuellt kan kompensera för vissa men inte alla negativa effekter. Det finns emellertid 
studier som konstaterat negativa hälsoeffekter med kompensationsbeteenden, framförallt i 
form av anknytning till ätstörningsproblematik. Schaumberg et al. (2014) hävdar att 
kompensationsbeteende i form av träning ofta grundar sig i att individen är fysiskt aktiv för att 
påverka kroppsform och vikt snarare än för att uppnå en hälsosam livsstil, vilket är ett 
riskbeteende för utvecklande av ätstörningar. Även Mond, Hay, Rodgers, Owen och Beumont 
(2004) har gjort en studie som visade signifikanta korrelationer mellan träning motiverad av 
viktkontroll och förändring av kroppsform och ätstörningar, medan träning som motiveras av 
hälsa, njutning och humör inte kan associeras med höga risknivåer för ätstört beteende. 
Träning som kompensation kan betraktas som en del av en hälsosam livsstil då fysisk aktivitet 
rekommenderas för att upprätthålla fysisk hälsa och förknippas med positiv inverkan på 
hälsan (Schaumberg et al., 2014). Träning som kompensation är dock i högsta grad relaterat 
till negativa hälsoeffekter för de som redan har störda ätbeteenden och är tidigare nämnt ett 
beteende som ökar risken för ätstörningsproblematik (ibid.). Vidare finns det resultat som 
visar att kompensationsbeteende även inverkar på andra hälsorelaterande problem. Kronick et 
al. (2011) lägger fram resultat från en undersökning genomförd med compensatory health 
beliefs scale, vilket är ett frågeformulär som avser att mäta CHB, som visar att höga 
rapporterade värden är signifikant relaterat till hög grad av hälsorelaterade riskbeteenden och 
rapporterade sjukdomssymptom. 
 
CHB kan liknas med termen drunkorexia vilket är en icke-medicinsk term som nyligen 
myntats i massmedia och som beskriver en mix av viktkontrollerande beteenden såsom 
begränsat matintag, överdriven träning, hetsätning samt kräkningar relaterat till 
alkoholkonsumtion (Bryant, Darkes & Rahal, 2012). Vidare beskriver Bryant et al. (2012) att 
det är vanligt förekommande för collegestudenter som bor tillsammans att prata om 
kroppsviktsproblem och att faktiskt uppmuntra varandra att engagera sig i kompenserande 
strategier då de är oroliga för ett för högt kaloriintag till följd av exempelvis festande. En 
sammanfattning av hur kompensationsbeteende kan påverka hälsan redogör Monson et al. 
(2008) för, vilka hävdar att CHB bör ses som en faktor för icke framgångsrik självreglering 
och mer specifikt som misslyckade bantningsförsök. Förkortat visar mycket forskning att 
kroppsmissnöje är en stor riskfaktor för dysfunktionellt ätande (Buchholz & Crowther, 2014).  
 
2.3.3 Dysfunktionellt ätande och skuld i relation till Compensatory health beliefs 
Bengs (2000) skrev en avhandling med det övergripande målet att studera hur sociala och 
kulturella normer kring kropp och utseende uppfattas och tolkas av unga människor samt att 
se i vilken grad de känner krav att ändra eller anpassa sig till befintliga ideal och på vilket sätt 
de försöker göra det. Den huvudsakliga slutsatsen är att kroppen spelar stor roll för många 
unga människor idag, såväl deras egen uppfattning om den som vad andra tänker om den och 
många tjejer har internaliserat en splittrad och problematisk syn på sina egna kroppar. CHB är 
som nämnt en uppsättning övertygelser som gör det möjligt att synda utan för stora negativa 
konsekvenser, då det beteendet som kompenserar för det andra slätar ut den skuld som 
individen känner (Rabiau et al., 2006). Qvortrup (2003) menar att vi följer dieter för att 
kontrollera tillvaron, att ätande på grund av rådande normer och krav i samhället blivit ett 
komplicerat system av förbud, synd, ånger, botövningar och belöningar. Trost och Levin 
(2010) lyfter hur samhället styr oss med förväntningar och normer över hur vi ska och inte ska 
bete oss.  En studie av Mond et al. (2004) visade att känslan av skuld kan spela en mer central 
roll i upprätthållandet av ätstörningsbeteenden än man tidigare trott. Att känna skuld efter 
utebliven träning och att träna främst för att förbättra sitt yttre är de träningsvariabler som bäst 
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förutsäger högre nivåer av dysfunktionellt ätande. En annan studie av Bulley et al. (2009) med 
syfte att söka förståelse kring hur unga kvinnor tänker och känner kring fysisk aktivitet och 
träning synliggjorde att åtskilliga deltagare associerade träning med smärta eller obehag och 
en känsla av skuld eller skyldighet. Deltagarna var ofta påverkade av tidigare erfarenheter av 
träning, särskilt under skolåren, och flera uttryckte känslor av skuld, otillräcklighet och brist 
på självrespekt (Bulley et al., 2009).  De Witt et al. (2013) har genomfört en studie som tyder 
på att kostrestriktioner inte alltid innebär faktiska begränsningar i matintaget men att 
begränsningar i matintag var associerat med ökade nivåer av skuld efter att ha ätit, där 
skulden var uttryckligen relaterad till just födointaget. Även om höga nivåer av 
kostbegränsningar inte förefaller spegla den verkliga kaloribegränsningen visade det sig vara 
en riskfaktor för ett brett utbud av dysfunktionella ätmönster såsom hetsätning och 
emotionellt ätande. Detta antagande stöds av observationen att i samhällen med en stark 
betoning på viktkontroll är attityder till mat och ätande mer negativa än i samhällen som inte 
tilldelat högt värde till effekter på vikt, kroppsform och utseende till följd av födointag (ibid.).  
 
2.3.4 Coachens påverkan på den fysiskt aktiva  
I början av föregående århundrade adresserades den viktiga roll som social miljö har på 
utformningen av den enskilda personens tankar, vilket föreslår att idéer och tankar formas 
genom en internalisering av andras perspektiv (Zourbanos, Hatzigeorgiadis, Tsiakaras, Chroni 
& Theodorakis, 2010). I en idrottares sociala miljö är coachen avgörande för såväl välmående 
som den idrottsliga utvecklingen och coachers beteende har i den existerande litteraturen 
inom idrottspsykologi frekvent sammankopplats med dysfunktionella ätbeteenden bland 
idrottare (Shanmugam, Jowett & Meyer, 2013), vilket påvisar att coachens beteende påverkar 
idrottares värderingar och idrottsupplevelse (Zourbanos et a.l. 2010). 
 
Zourbanos et al. (2010) gjorde en studie med målet att undersöka relationen mellan en coachs 
beteende och hur idrottare talar om sig själva, “self-talk”, där resultatet konsekvent stödjer att 
signifikanta andras beteende är relaterat till, och i själva verket kan påverka innehållet i “self-
talk”. Feedback och beteende som coacher etablerar kan därmed påverka idrottares 
utveckling, prestation och uppfattningar. Shanmugam et al. (2013) beskriver att 
relationssvårigheter är associerat med stört ätande bland såväl icke-kliniska, kliniska och 
idrottande urval. Dessa fynd tyder på en indirekt påverkan av relationskvalitet på idrottarnas 
ätbeteende och att förhöjda ätstörda beteenden sannolikt yttras i idrottare som upprätthåller 
dåligt fungerande relationer med signifikanta andra, särskilt då de har låg självkänsla, är starkt 
självkritiska och uppvisar depressiva symptom (ibid). 
 
Richardson et al. (2012) hävdar att skolan ofta är den plats där barn först erfar fysisk aktivitet 
som straff och menar att coacher behöver utbildas gällande eventuella negativa effekter och i 
alternativa metoder för att hantera beteenden. Särskilt då The U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) (ref i Richardson et al., 2012) har klargjort att användning av 
fysisk aktivitet som straff riskerar att skapa negativa associationer till fysisk aktivitet för 
ungdomar. En studie av Burak et al. (2013) visar att 42% av deltagarna, som utbildar sig till 
ledare inom idrott och fysisk aktivitet, anser att användningen av fysisk aktivitet som 
bestraffning kan resultera i att individer undviker framtida träning. Trots detta kommer 
majoriteten enligt egen utsaga använda fysisk aktivitet som bestraffning i sin framtida 
yrkesroll. National Association for Sport and Physical Education (2009) belyser att tid som 
spenderas på bestraffning är tid som skulle kunna spenderas på att instruera studenter, 
utveckla fitnessnivåer eller skapa andra positiva lärandeerfarenheter samt att studentens 
motivation till fysisk aktivitet aldrig borde falla offer för olämplig användning av fysisk 
aktivitet som en disciplinerande konsekvens. 
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Gardiner (2014) menar att belöningar används för att de alltid har använts och klargör att 
belöning som ett sätt att kontrollera ett beteende medför förlust av autonomi och inre 
motivation. Vidare beskriver Gardiner (2014) att en spiral av belöningar har skapats och ju 
mer belöningar som används desto mer verkar de behövas och precis som vid ett beroende 
måste belöningarna bli större och större för att ge samma resultat. 
 
2.4 Teoretisk referensram 
2.4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Bland de mer etablerade perspektiven som förklarar kroppsmissnöje är det sociokulturella 
perspektivet (Lunde, 2009), där de vanligaste influenserna beskrivs som massmedia och 
signifikanta andra. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att människor lär sig hela 
tiden i alla sociala sammanhang och att det därmed sker en ständig påverkan från yttre 
faktorer, med tonvikten på vad snarare än om man lär sig (Säljö, 2013). Vidare beskriver Säljö 
(2014) att den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet är och alltid kommer att vara 
den viktigaste mänskliga lärmiljön då individens kunskaper och färdigheter relateras till dess 
omgivning och till de resurser och utmaningar som existerar där. Säljö (2014) menar att lärande 
handlar om vad individer och grupper tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden 
eller med andra ord hur människor påverkas och formas genom deltagande i kulturella aktiviteter. 
Kunskap kan därmed förstås som ett resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera omvärlden. 
Människan är flexibel varpå hennes beteende, tankevärld och färdigheter i stor utsträckning är ett 
resultat av sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2013). Det finns en ömsesidighet mellan sociala 
praktiker, kommunikation och tänkande varför kunskaper och färdigheter som utgör samhälleliga 
erfarenheter har utvecklats i samhället och mellan människor (ibid.). Social interaktion och 
kommunikation är därmed de centrala faktorer för lärande som är en konsekvens av hur individer 
förhåller sig i situationer och vilket stöd de får inom olika erfarenheter. 
 
Lärande ses nästan alltid som något positivt och eftersträvansvärt men det finns något dubbelt i 
lärprocesser. Säljö (2014) belyser att människor inte kan undvika att lära, och att deltagande i 
olika former av verksamheter ger människor erfarenheter som de på gott och ont tar med sig. 
Lärande är mer problematiskt än de positiva betoningarna framhäver men likaledes kommer dessa 
negativa lärprocesser av förmågan att bilda och dela kunskaper (ibid.). Individen handlar med 
utgångspunkt i egna kunskaper och erfarenheter samt vilka krav och tillåtelser man medvetet eller 
omedvetet uppfattar från omgivningen varpå att lära är att successivt skolas in i diskursiva system 
som man sedan tänker och kommunicerar genom. 
 
2.4.2 Symbolisk interaktionistiskt perspektiv för att skapa förståelse 
Trost och Levin (2010) lyfter att det är vanligt förekommande att använda sig av ett 
symbolisk interaktionistiskt perspektiv vid intresse av att förstå snarare än att förklara eller 
förutsäga skeenden. Analysredskap som kan hjälpa oss vidare i förståelsen av fenomenet 
kompensationsbeteende är av intresse. Vidare är symbolisk interaktionism en utgångspunkt 
för analys av den sociala verkligheten och ett bra redskap för att studera människan och 
gruppen som delar av samhället (ibid.). I det följande redogör vi för de viktigaste 
komponenterna inom den symboliska interaktionismen. 
 
Inom symbolisk interaktionism talar man om signifikanta andra vilket förklaras som individer 
vi bryr oss om, lyssnar till och tar efter. Dessa signifikanta andra får stor betydelse för 
uppbyggnaden av vårt jag och vår föreställningsvärld, och av vårt sätt att definiera situationen 
på ett för oss rimligt sätt (Trost & Levin, 2010). Definitionen av situationen handlar enligt 
Trost och Levin (2010) om ifall människor upplever situationen som verklig, så är den också 
verklig i sina konsekvenser vilket innebär att “det som en människa varseblir inte bara är 
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hennes verklighet utan också något som styr hennes beteende” (s.14). Således påverkar 
signifikanta andra hur vi definierar situationen som i sin tur blir bestämmande för vårt 
beteende. 
 
Social interaktion handlar enligt Trost och Levin (2010) om människors möte och 
kommunikation med andra, men också den inre dialogen människor har med sig själva. Även 
när människan inte gör något alls i en social situation interagerar hon. Att inte göra något då 
vi förväntas att göra det, trots att vi är medvetna om dessa förväntningar, är därmed en fråga 
om interaktion (ibid.). Inom symbolisk interaktionism ligger fokus på våra beteenden som 
sociala varelser, människan är inte, människan gör (Trost & Levin, 2010). 
 
Trost och Levin (2010) beskriver samvete som en uppsättning beteenden där våra känslor av 
vad som är rätt och fel, bra eller illa, rimligt eller orimligt, används aktivt. Det vill säga att 
samvetet är ett verktyg för reaktioner, åsikter och vanor i vårt vardagsliv. Samvetet byggs 
successivt upp under vårt liv och är därför en aktiv och föränderlig process, vi använder oss 
av vad vi erfarit som barn i nuet (ibid). Vidare förklarar Trost och Levin (2010) att sociala 
normer är en faktor som styr vad som är rätt och fel och att dessa normer till att börja med är 
något yttre för att så småningom internaliseras varpå de kan styra det som kallas för vårt 
samvete och därmed påverka vårt beteende. 
 
Brott mot internaliserade normer som är av karaktären rätt och fel bestraffas inte av någon 
utanför oss utan det är vi själva som delar ut bestraffningar mot normbrotten, vilket ofta 
medför ånger och skam (Trost & Levin, 2010). Skuld hänger samman med den inre röst som 
dömer oss då vi går emot våra internaliserade normer och samvetet drar slutsatser utifrån vårt 
beteende och om vi inte gör så som den generaliserade andra, samhället, säger får vi dåligt 
samvete, oavsett om andra lägger märke till vad vi gjort för fel eller inte (ibid.). 
 
2.4.3 Coaching som metod till lärande 
En coach är en person med uppgift att inspirera till lärande och reflektion hos individer eller 
team genom att med eget ansvar och målsättning öka sin förmåga i något avseende. Med 
andra ord hjälper en coach en annan person att upptäcka sina inre resurser, att använda dem 
och göra något med dem, att bli ett med sig själv för att bli ett med omvärlden. (Egidius, 
2009)           
 
Gallweys “The new coaching” (ref i Egidius, 2009) är därmed en pedagogik med avseende att 
stimulera de lärande att själva komma på vad de vill med sitt lärande och gradvis lära sig välja 
sätt att nå de mål de satt upp. Bax, Calotâ och Negrutiu (2011) beskriver att coachning är en 
aktivitet som innebär ett samarbete designat för att hjälpa en person att ta sig igenom en 
situation med större förståelse än vad de kan på egen hand, och att hitta genomförbara mål 
som individerna är villiga att engagera sig i. Det speciella med coachning som metod för 
utvecklings- och förändringsarbete är frånvaron av färdiga lösningar. Coachning kan enkelt 
beskrivas som att hjälpa någon till lärande för att förbättra sin prestation. Det är vanligtvis en 
individuell aktivitet som inte handlar om att ge instruktioner utan om att hjälpa, visa, ge 
feedback, förklara och uppmuntra (Bax et al., 2011). Det handlar om att genom tillit, trygghet 
och aktivt lyssnande generera utveckling och ansvar hos klienten med betoning på förmåga att 
tillgodogöra sig och använda information (ibid.). Egidius (2009) beskriver det svåra i 
coachning som metod att kunna ge feedback enbart genom sättet att vara, lyssna, ifrågasätta 
och bekräfta då rena instruktioner kan hindra klienten att lita till sin egen känsla, kropp och 
förmåga till självreglerande. 
 



16 
 

Scriven (2013) betonar att klienter kommer känna sig illa till mods om man som coach 
försöker motivera genom att väcka skuld och ängslan. Man bör istället ge människan styrka 
att kontrollera och förbättra sin hälsa genom att villkorslöst bygga på den kunskap och 
erfarenhet som människor redan har, leda dem mot autonomi samt ge dem styrkan att ta 
ansvar för sin hälsa och hjälpa dem att tänka positivt på sig själva (ibid). Bax et al. (2011) 
belyser “att skapa medvetenhet” och “ta ansvar” som nyckelord i coachning där coachen 
uppgift är finna det verkliga problemet eller utmaningen. Kunskap samlas in, förståelse 
skapas och färdigheter praktiseras (ibid.). 
 
3. Metod 
Följande avsnitt beskriver alla steg i genomförandet av vår studie samt hur vi förhöll oss till 
etiska ställningstaganden enligt individsskyddskravet som är en utgångspunkt för 
forskningsetiska överväganden.     
                                                                  
3.1 Metodval 
Vi genomförde en kvalitativ studie med konstruktivistiskt orienterade intervjuer vilka enligt 
Warren (2001) kan ses som guidade konversationer där studenten lyssnar efter vilken mening 
som framträder i samtalet. Valet av konstruktivistiskt orienterade intervjuer grundar sig i 
Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2012) förklaring av syftet med intervjuformen som är att 
möjliggöra analys av det som uttalas. Avsikten var att i enlighet med Kvale och Brinkmann 
(2009) gå in på såväl faktaplan som meningsplan genom att beskriva explicita förklaringar 
samt åsikter som uttrycks och vad som sägs mellan raderna. Konstruktivism är en 
kunskapsteori vilken lyfter kunskap som något som konstrueras och inte som en konkret 
avbild av verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare innebär konstruktivismen att 
kunskap existerar i relationen mellan två människor, snarare än inom individen eller ute i 
världen (ibid.). Compensatory health beliefs (CHB) är vad vi har funnit ännu inte allmänt känt 
i Sverige vilket innebär att vi som studenter är med och konstruerar kunskap och att 
intervjupersonerna skapar mening i interaktion med oss där intervjuerna blir en form av 
samtal. Vidare eftersöks ingen absolut sanning, utan endast upplevelser för att skapa en större 
förståelse kring ett relativt nytt fenomen. Fortsättningsvis menar Warren (2001) att studenter 
ofta väljer kvalitativa intervjuer över etnografiska metoder när deras intresseområde inte 
kretsar kring särskilda miljöer utan snarare kring att fastställa gemensamma mönster eller 
teman mellan en särskild typ av intervjuperson. Följaktligen upplever vi den kvalitativa 
metoden som mest relevant till syftens studie att studera coachers upplevelser av ett fenomen. 
Eftersom studien inte avser att mäta förekomst utan snarare att skapa förståelse föll sig 
kvalitativ metod lämplig speciellt då fenomenet är komplext och kräver ett fördjupat samtal 
för att nå denna förståelse. Vi valde att genomföra intervjuanalys med fokus på meningen, så 
kallad meningsanalys. Kvalitativa resultat tenderar att fokusera på det kontextuellt unika och 
på meningen hos den aspekt den sociala verkligheten har som studerats (Bryman, 2011).  
 

3.2 Urval och bortfall 
Deltagarna i vår studie valdes ut eftersom de kan tillföra kunskap till ämnet då de är coacher 
inom kost och/eller fysisk aktivitet, vilket tar ansats i ett ändamålsenligt urval. Ett så kallat 
ändamålsenligt urval innebär enligt Warren (2001) att intervjupersoner väljs ut baserat på 
kriterier vilka är för urvalet specificerat. Urvalet gjordes i en ort i västra Sverige och det 
övergripande kriteriet som låg till grund för urvalet i föreliggande studie var att 
intervjupersonerna arbetar med kost och/eller fysisk aktivitet på individ eller gruppnivå. Den 
tidigare forskning vi funnit gällande fenomenet har främst studerat unga kvinnor varpå vi ville 
nå arenor där både män och kvinnor utövar fysisk aktivitet, och belysa fenomenet utifrån 
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coachernas förståelse. Motiveringen till att urvalet sträcker sig till fler arenor var för att få 
vidare förståelse för fenomenet snarare än uppfattningar utifrån en specifik arena. I kvalitativa 
intervjustudier är det vanligt att välja ut individer som ses som nyckelpersoner utifrån syftet 
med studien och att påbörja sitt urval genom att ta hjälp av bekanta (Warren, 2001) vilket kan 
ses som en form av bekvämlighetsurval. Vi valde att använda oss av kontaktpersoner vilka i 
sin tur uppgav namn på andra som kunde vara av intresse och på så sätt växte sig gruppen 
större vilket är ett typiskt exempel på så kallad snöbollseffekt. Snöbollsurval innebär att en 
intervjuperson lokaliseras som uppfyller kraven och som sedan hjälper till att vidare lokalisera 
andra genom sitt sociala nätverk (Warren, 2001). Warren (2001) belyser hur svårt det kan 
vara att få tag på intervjupersoner, något vi fick erfara men som vi löste genom att använda 
oss av kontaktpersoner, vilket visade sig vara väldigt effektivt för att boka in intervjuer. Vi 
valde att, i enighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012), varva intervjuer med analys 
vilket anses vara en bra strategi för att ha möjlighet att avgöra när datainsamlingen upplevs 
som fullförd, det vill säga när man samlat in ett tillräckligt omfattat resultat. Vid 
genomförandet av intervju nummer sex började insamlingen upplevas som mättad, ytterligare 
två intervjuer var inbokade men efter ett bortfall genomfördes totalt sju intervjuer.  
  

3.3 Beskrivning av intervjupersoner 
Studien avgränsades till individer som är aktiva inom försvarsmakten, gymverksamhet eller 
som driver egen verksamhet i form av konsultation och coachning inför fysiktävlingar. 
Intervjupersonerna har någon av följande huvudsysselsättning: officer, friskvårdsledare, 
personlig tränare eller coach. Genom att ha eftersträvat en så jämn fördelning som möjligt 
utefter verksamhet och sysselsättning fick vi följande fördelning: två instruktörer från 
försvarsmakten, två coacher inom fysiktävlingar och tre personliga tränare. Totalt 
medverkade två kvinnor och fem män i studien. Trots en ojämn fördelning av 
intervjupersoner gällande kön väljer vi att inte låta kön vara en analysenhet i något avseende. 
Då vi valt en heterogen arena för att se alla nyanser av fenomenet är genus därmed något vi 
inte avser att studera, men något som skulle kunna vara aktuellt för framtida studier.  
 
Kvalitativ metod utmärks av att kunskap inte samlas in utan produceras mellan intervjuare 
och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2009) varför vi valt att titulera deltagarna i studien 
som intervjupersoner genomgående i uppsatsen. Vi ser våra intervjupersoner som 
meningsskapare i det avseende att de kan bidra med upplevelser och uppfattningar om ett 
fenomen som vi inte tolkar vara en diskurs i vårt samhälle.  
 
Tabell 1 beskriver intervjupersonerna och fungerar som mall inför resultatanalys och diskussion 
 
Intervjupersoner Kön Yrke Utbildning 
Intervjuperson 1 (IP1) Man Personlig tränare Kandidatexamen inriktning fysisk träning 
Intervjuperson 2 (IP2) Kvinna Personlig tränare Kandidatexamen inriktning fysisk träning 
Intervjuperson 3 (IP3) Man Specialistofficer Specialistofficersutbildning 
Intervjuperson 4 (IP4) Man  Coach  Kandidatexamen inriktning fysisk träning 
Intervjuperson 5 (IP5) Man  Coach Kandidatexamen inriktning fysisk träning 
Intervjuperson 6 (IP6) Kvinna Friskvårdsledare Kandidatexamen inriktning hälsopedagogik 
Intervjuperson 7 (IP7) Man  Personlig tränare Kandidatexamen inriktning fysisk träning 
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3.4 Intervjuguide 
Det är av stor vikt att den kvalitativa intervjun är flexibel i sin struktur och att intervjuaren har 
ett öppet förhållningssätt för att vara uppmärksam och anpassa frågorna, såväl för att följa upp 
med följdfrågor som för att stryka frågor som upplevs irrelevanta i sammanhanget (Warren, 
2001). Intervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) där det fanns 
stort utrymme för omformulering, att följa upp frågor samt i vissa fall eliminera icke relevanta 
frågor. Intervjuguiden författades utifrån studiens frågeställningar som avser att svara till 
syftet. Intervjuerna berörde alltså främst följande teman; 

- Uppmärksammande och synliggörande av CHB. 
- Coachens betydelse för påverkan på CHB. 
- Lämpliga arbetssätt gällande CHB för hälsofrämjande arbete. 
 

Enligt Warren (2001) består kvalitativa intervjuer av tre olika frågetyper; huvudfrågor som 
startar konversationen, fördjupande frågor som avser att förtydliga svar och begära konkreta 
exempel samt följdfrågor som fullföljer implikationer av svar till huvudfrågorna. Ovanstående 
tog vi i bejakande vid utformning av intervjuguiden som slutligen mynnade ut i totalt 15 
frågor som var anpassade för att främja reflekterande samtal kring CHB och faktorer kring 
detta. Frågorna handlande exempelvis om huruvida coacherna märkte av CHB hos sina 
klienter, om de upplevde att CHB hade positiva eller negativa effekter och om de såg några 
särskilda kompensationsmönster. Frågor ställdes även kring hur coachens auktoritära roll 
omedvetet kunde påverka klienten, om coacherna använde fysisk aktivitet som bestraffning 
och huruvida coacherna reflekterade kring uttalanden och ageranden i relation till klienten. Vi 
avslutade intervjun med att fråga hur coacherna arbetar för en hälsosam syn på kost och 
träning samt hur de tror att framtiden kommer se ut gällande CHB. 

 
3.5 Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med att vi utformade ett välkomstbrev som mejlades ut till de 
kontaktpersoner vi utsett. Välkomstbrevet innefattade information kring och syftet med 
studien, vetenskapsverkets forskningsetiska principer samt kontaktuppgifter (se bilaga 1). 
Intervjuerna genomfördes utspritt under två veckor på tider och platser som 
intervjupersonerna själva valt utefter egen bekvämlighet, exempelvis på deras egen 
arbetsplats, på stadsbiblioteket eller högskolan. För varje intervju avsattes omkring 45 minuter 
varav 30 minuter ägnades åt frågor och övrig tid till presentation av centralt begrepp samt 
avslut.  För att skapa struktur under intervjutillfällena hade en person ansvar över att ställa 
frågorna medan den andre satt med och kunde vara delaktig i diskussionen. Alla intervjuer 
genomfördes tillsammans för att båda skulle ha en tydlig förståelse för intervjupersoners 
utsagor och inte riskera att misstolka utskrivna transkriberingar. Kvale och Brinkmann (2009) 
betonar vikten av att inte uppfatta intervjuer som utskrifter då utskrifterna inte kan vara ämnet 
för en intervjustudie utan endast verktyget för tolkning. Intervjuerna spelades in i sin helhet 
med hjälp av en smartphone för att sedan kunna transkriberats ord för ord. Slutligen tackades 
intervjupersonen för sin medverkan och därmed sitt bidrag till examensarbetet, samt 
tillfrågades huruvida de ville ta del av det slutliga resultatet i form av uppsatsen. För att få fler 
intervjuer ombad vi de första intervjupersonerna att rekommendera andra som de ansåg kunde 
passa för studiens syfte. 

 
3.6 Analys 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att forskaren gör tolkningar av det som uttalas, intervjun 
ses alltså som en talhandling vilken föregår analys och är ett sätt att förstå hur 
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intervjupersonen tillskriver mening till sina erfarenheter och sin livsvärld (Warren, 2001). Vi 
gör en upplevelsebaserad tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009) då studien bygger på 
individers olika uppfattningar kring ett fenomen. Vi valde att genomföra intervjuanalys med 
fokus på meningen, så kallad meningsanalys vilken tar grund i kategorisering, koncentrering 
samt tolkning av det insamlade resultatet (ibid.). Analysprocessen påbörjades som ovan nämnt 
redan under tiden materialet samlades in, vilket innebär att datainsamling och analys var 
parallella processer. De sju intervjuerna resulterade i 32 sidor ordagrann transkribering och 
vidare inleddes det mer systematiska analysarbetet där vi valde att fokusera på en 
forskningsfråga i taget. Sedan markeras de avsnitt i varje transkribering som svarade till 
frågan, för att klippas ut och klistras in ett nytt dokument där varje intervjuperson tilldelades 
varsin färg. Vidare sökte vi efter likheter och skillnader i utsagorna i respektive fråga, där 
likheter fördes samman och på så sätt bildade teman, vilka ansågs ge svar på 
forskningsfrågorna. Nästa steg var att meningskoncentrera, vilket Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver som att yttranden dras samman till kortare formuleringar, där 
huvudinnerbörden av det som sagts formuleras om i färre ord. Här sökte vi essensen av 
intervjupersonernas upplevelser, samt försökte skapa en sammanhängande text. I detta steg 
kopplade vi även ett eller flera nyckelord till delar av den transkriberade texten för att kunna 
identifiera delar som hör ihop. Ett exempel på nyckelordstilldelning som gjorts utifrån 
följande citat är:  

Att det är lugnt. Det har hänt ett par gånger, vissa gånger mycket värre än andra, 
ibland är det bara pyttelite. Men det är alltid liksom, det är okej, vi fixar det här, vi 
fortsätter nästa dag.  Och så måste vi dra ner på intensiteten, för då har det varit för 
jobbigt för dem, om de har brutit ihop, uppenbarligen. (IP4) Nyckelord: förståelse, 
balans, planering. 

De nyckelord som uppfattades som vanligast förekommande ligger till grund för de huvud- 
och underrubriker som skapades. Utifrån meningskategorisering- och koncentrering fortskred 
sedan meningstolkning vilken enligt Kvale och Brinkmann (200) lägger fokus vid meningen 
av uttalanden samt betydelsen av egna antaganden och tolkningar. Meningstolkning 
genomfördes med syftet att fördjupa förståelsen av uttalanden och för att förbereda 
diskussionsavsnittet där kopplingar görs mellan resultat och teori och tidigare forskning i 
relation till egna reflektioner. Nedan följer ett exempel på tolkning som gjorts utifrån två citat:  

De jag hjälper ska trivas med det de gör, de ska känna varje dag att man kan fortsätta 
göra det man gör idag, det sättet man tränar och äter ska man kunna tänka sig även om 
sex månader. Om man känner att man bara kan klara det ett antal månader eller veckor 
då är man helt fel ute. (IP5) 

Jag vill ju att detta ska, träning och fysisk aktivitet ska bli en vana för personen. Och 
då är det dumt att bestraffa, att få rörelse och träning att associeras med något negativt. 
(IP6) 

Ovanstående citat berör vikten av hållbara vanor och positivitet för en sund relation till kost 
och träning. Vi uttolkar en gemensam uppfattning om att träning bör associeras med 
lustfylldhet, nöje och glädje snarare än med bestraffning, måsten och kompensationsstrategier.  
Resultatet av meningskategorisering- och koncentrering mynnade ut i fem huvudkategorier 
som beskrivs med löpande text och som exemplifieras med intervjucitat.   

 
3.7 Etiska ställningstaganden 
För att inte skada intervjupersonerna valde vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer och rekommendationer som konkretiseras i fyra huvudkrav vilka är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 
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uppfylla den första principen har samtliga intervjupersoner informerats med studiens syfte och 
värdet utav deras deltagande. Att deltagandet är frivilligt framgick i och med att vi skickat ut 
inbjudan och inte uppmaning om deltagande. För att uppfylla samtyckeskravet informerade vi 
vid varje intervjutillfälle om att de genom sitt deltagande även gett sitt godkännande till 
medverkan men att de när som helst har rätt att avbryta. Om någon intervjuperson hade 
beslutat sig för att avbryta sin medverkan hade vi tvingats utesluta den intervjupersonens 
intervjusvar från studien (Vetenskapsrådet, 2002). De principer som konfidentialitetskravet 
ställer har vi uppfyllt genom att behandla all information som samlats in konfidentiellt och 
sett till att inga uppgifter i arbetet kan förknippas med enskilda individer eller arbetsplatser. 
För att uppfylla nyttjandekravet har vi muntligt redogjort för att all insamlad data endast 
kommer att användas till forskningsändamål. Informationskravet och konfidentialitetskravet 
informerades om i det välkomstbrev (se bilaga 1) som skickades ut till alla intervjupersoner 
innan genomförandet av intervjuer. För att göra det möjligt för intervjupersonerna att ställa 
frågor avslutas välkomstbrevet med kontaktuppgifter till såväl oss studenter som till 
handledare.   
 
Vi upplever inte att vår studie på något sätt kan skada våra intervjupersoner och vill lyfta 
forskningskravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att det vore närmast oetiskt att 
avstå från att genomföra forskning om faktorer som kan komma att förbättra individers hälsa 
och livsvillkor eller höja individers medvetenhet om hur de på ett framgångsrikt sätt kan 
utnyttja sina egna resurser. Vår förhoppning var bland annat att synliggöra lämpliga arbetssätt 
som kan bidra till en hälsosam syn på kost och träning.           
 
3.8 Metoddiskussion 
3.8.1 Intervju som metod 
Vi är medvetna om att vår valda metod innefattar såväl positiva som negativa aspekter. Vi 
menar, precis som Kvale och Brinkmann (2009) att den kvalitativa forskningsintervjun gett 
oss möjlighet att förstå det studerade fenomenet utifrån intervjupersonernas synvinkel, vilket 
genomsyrat hela studien. Genom att vi använde oss av kontaktpersoner visade sig majoriteten 
av intervjupersonerna ha gått samma grundutbildning, vilken är en treårig högskoleutbildning. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) belyser risker med snöbollsurval som handlar om att 
de man får tips om har gemensamma erfarenheter och attityder. Eftersom målet med 
kvalitativa intervjuer är att urskilja meningsfulla mönster inom intresseområdet kan forskare 
försöka minimera eller maximera skillnader mellan respondenter. Att majoriteten av 
intervjupersonerna har liknande utbildningsbakgrund och i det avseendet är en homogen 
grupp kan ha styrt vårt resultat.  

Fördelar med intervjuer som sker ansikte mot ansikte snarare än över telefon eller internet är 
bland annat att det ger mer korrekta svar på grund av en naturlig kontext samt att det ger 
större utrymme för självgenerade svar (Shuy, 2001). Vidare menar Shuy (2001) att intervjuer 
(ansikte-ansikte) skapar en symmetrisk fördelning av interaktiv makt i samtalet samt skapar 
möjlighet för mer eftertänksamma svar. Vi har trots vad den tidigare forskningen visat försökt 
hålla ett öppet förhållningssätt angående vilken inverkan CHB kan ha på hälsan. 

En nackdel med att basera ett resultat på öppna frågor, vilket vi gör, är att det blir svårt för 
forskaren att göra rimliga och korrekta jämförelser mellan intervjupersoner (Johnson & 
Weller, 2001). Information från öppna intervjuer kan dock användas till att klassificera och 
tänka kring särskilda ämnen för att skapa förståelse kring dessa (Johnson & Weller, 2001) och 
är även den frågeform som påverkar svaret minst (Shuy, 2001). 

Vi har medvetet försökt hålla nere den enskilda citatredovisningen då vi strävat efter att, 
genom meningsanalysen, finna en gemensam förståelse för fenomenet vi studerat snarare än 
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att redogöra för specifika individers uppfattningar. De perspektiv som användes för att 
analysera datan var sociokulturellt perspektiv och symbolisk interaktionism. Sociokulturellt 
perspektiv användes främst för att förklara kroppsmissnöje och för att beskriva det lärande 
som sker i det sociala mötet mellan coachen och den fysiskt aktiva, samt för att diskutera hur 
man kan se på kunskap. Symbolisk interaktionism valdes bland annat för att bidra till 
förståelse för fenomenet samt för att studera individen som en del av ett samhälle. 
 
3.8.2 Studiens tillförlitlighet och äkthet 
För att bedöma kvalitén i kvalitativ forskning kan kriterierna tillförlitlighet och äkthet 
användas, vilka lägger mindre vikt vid frågor som rör mätning än vad kriterierna validitet och 
reliabilitet gör (Bryman, 2011). Validitet och reliabilitet förutsätter en möjlighet att komma 
fram till en enda och absolut sanning (ibid.), vilket inte var fallet i föreliggande studie. Det 
finns flera möjliga beskrivningar av den verklighet som studien avsett att undersöka, varför vi 
valt att bedöma kvalitén utifrån delkriterier inom tillförlitlighet och äkthet. Pålitlighet innebär 
ett granskande synsätt och grundar sig i att studenterna formulerar en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av alla faser i processen (Bryman, 2011). Vi har redogjort för 
processens gång från problem och inledning, val av intervjupersoner, beslut rörande analysen 
av data till granskning och fastslagning i vilken utsträckning det går att styrka resultaten och 
dra slutsatser. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att studenten är medveten om att 
det inte går att få någon fullständigt objektivitet i samhällelig forskning, och utifrån det 
försöker säkerhetsställa att inte medvetet låta personliga värderingar påverka utförandet av 
och slutsatserna i studien (ibid.). Vi är medvetna om att allt i resultatredovisningen är en 
tolkning och en sammanfattning utom i de fall där vi citerar, där har vi tillåtit små 
redigeringar enligt Ahrne och Svensson (2011), varför ett bias som vanligtvis uppstår vid 
intervju som metod är att det sker en rad tolkningar under hela processen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vi blir genom vald metod och analys medskapare av intervjuernas 
mening. Först skrivs ett syfte och frågeställningar utifrån forskarens intresse, ett särskilt urval 
görs och metod bestäms. Därefter sammanställs en intervjuguide där frågor formuleras som 
forskaren upplever svarar till syftet. Intervjupersonen gör sedan en tolkning av frågan utifrån 
vilken intervjupersonen svarar vartefter svaret tolkas, skrivs ner och tolkas igen av forskaren 
för vidare analys. Tolkningen som sker från såväl forskare som intervjuperson och det 
resonemang som florerar under intervjusituationen är baserad på kunskap och tidigare 
erfarenheter. En faktor som därför kan ha påverkat studiens innehåll är att majoriteten av 
intervjupersonerna har samma högskoleutbildning varför svaren kan vara något enformiga 
och ge en mindre objektiv bild av det studerade. Föregående resonemang menar alltså på att 
tillförlitligheten i intervjustudier kan ifrågasättas men Kvale och Brinkmann (2009) betonar 
att kunskap i kvalitativa studier inte handlar om verklighetens spegel utan verklighet som en 
social konstruktion där tonvikten läggs på gemenskapens diskurs. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2012) menar att det oavsett kategorisering, såsom ålder, kön eller status, finns 
anledning att fundera på sin position som intervjuare i relation till fältet innan man möter den 
som ska intervjuas. För att försäkra oss om att inga missförstånd skulle uppstå under intervjun 
på grund av svåra begrepp och därmed alstra svar som inte är relaterat till syftet vilket skulle 
kunna påverka studiens tillförlitlighet valde vi att inte använda oss av Compensatory health 
beliefs utan istället benämna det som kompensationsbeteende. Vi definierade dock CHB i 
början av intervjun för att ge intervjupersonerna en tydligare inblick i det ämne som skulle 
belysas i intervjun trots att vi senare använda kompensationsbeteende som benämning.  
 
I kvalitativa studier är det svårt att dra generella slutsatser på grund av ett lågt antal 
intervjupersoner som alla svarar utifrån egna upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009) men 
resultatet är trots det av vikt utifrån enskilda uttalanden eftersom det ur en kvalitativ synpunkt 
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är intervjupersonernas uttalanden som är av värde då fokus ligger på erfarenheter och tankar. 
Vidare handlar inte generaliserbarhet i kvalitativ forskning om att generalisera i största 
allmänhet utan att kunskapen kan överföras till andra relevanta situationer (ibid.), vilket är ett 
delkriterium gällande tillförlitlighet (Bryman, 2011). Då resultatet är begränsat till den 
aktuella gruppen kan resultatet inte fungera som en generell sanning men istället som en 
vägledning.  
 
Kriteriet äkthet består av ett antal mer allmänna frågor vilka handlar om rättvis bild och 
autenticitet (Bryman, 2011).  De åsikter och uppfattningar som synliggjorts i studien kan vara 
styrda av den utbildningsbakgrund intervjupersonerna har, och kan därför villkora den så 
kallade rättvisa bild studien bör ge. Gällande autenticitet menar vi att intervjupersonerna 
genom intervjuerna och genom att senare ta del av resultatet kan få bättre förståelse för 
fenomenet vilket kan medföra utvecklingsarbeten och en vidare förståelse. Den pedagogiska 
autenticiteten kunde eventuellt främjats ytterligare genom fokusgruppsintervjuer som metod, 
där intervjupersonerna direkt kunde fått en bättre bild av hur andra coacher upplever 
fenomenet och breddat sin förståelse tillsammans.   
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4. Resultat och analys  
Resultat- och analysavsnittet presenterar de mest relevanta resultat som datainsamlingen 
genererade, vilka genom meningsanalys har sammanställts i fyra huvudkategorier som är 
baserade på studiens frågeställningar. De fyra huvudkategorierna är; Att kompensera för ett 
renare samvete, Att främja en god hälsa, Att påverka individen på gott och ont samt Att se på 
kunskap som ett försök att förstå och hantera omvärlden. Dessa huvudkategorier har i sin tur 
tilldelats underkategorier som består av tolkningar och citat som tilldelats nyckelord såsom 
skuld, mönster, påverkan, balans, kunskap etcetera.  

I resultat och analys redovisas en sammanfattning av intervjupersonernas uttalanden vilket 
medför en tolkning och analys av resultatet. Vi har valt att i vår resultatredovisning återge 
intervjucitat med vissa mindre redigeringar i språkanvändning för att underlätta för läsaren.  
 
4.1 Att kompensera för ett renare samvete 
Temat berör hur olika former och mönster av kompensationsbeteende uppmärksammats, samt 
positiva aspekter med CHB. Gällande kompensationsmönster var det svårt att finna en 
gemensam uppfattning, varför det i den underrubriken redovisas många mer enskilda 
uttalanden än i övriga teman. 

4.1.1 Olika former av kompensationsbeteende 
Den vanligaste formen av kompensationsbeteende som intervjupersonerna märker av hos 
deras klienter i arbetet som coach är den uttalade synden, vilken kan innebära att klienten 
hänvisar till ett snedsteg i kosten och därför måste sätta in träning som ett kompenserande 
beteende. Denna kompensering kan enligt intervjupersonerna vara såväl kort- som långsiktig. 
Den kortsiktiga kompenseringen beskrivs som att man känner en skyldighet att ägna sig åt 
fysisk aktivitet då man under dagen eller gårdagen intagit energirika livsmedel där särskilt 
pizza och godis används som exempel. En annan form av kompensering som beskrivs av ett 
flertal intervjupersoner är att individen unnar sig, eller hetsäter, under hela helgen för att 
sedan kompensera för helgens energirika kostintag genom hård träning och strikt kost under 
vardagarna. Ytterligare en form av kompensering som synliggjorts av några intervjupersoner 
är den mer långsiktiga kompenseringen där man exempelvis lever mer eller mindre 
ohälsosamt under vinterhalvåret för att träna stenhårt inför sommaren då man förväntas vara i 
form. I försvarsmakten beskrevs även ett långsiktigare kompensationstänk där soldaten går på 
semester över sommaren och drar ner ordentligt på träningen till förmån för alkohol, fest och 
ett ohälsosammare leverne, med hänvisning till att man under hösten kommer träna ifatt allt 
det man missat.  
 
Av de sju intervjupersonerna var det endast en som inte alls hade märkt av någon form av 
kompensationsbeteende hos sina klienter.  Dock uttryckte majoriteten att det var vanligt att 
klienterna ägnade sig åt kompenserande beteenden i början av coachningen och att beteendet 
sedan minskade eller försvann helt och därmed inte är vanligt förekommande hos de klienter 
som de haft under en längre period. En gemensam förståelse som framkom var däremot att 
den uttalade synden är ett allmänt beteende, att individer medvetet eller omedvetet uttrycker 
att de har ätit eller druckit något olämpligt och därför måste träna. Ett tema som synliggjordes 
i flera av de genomförda intervjuerna är så kallade positiva eller negativa spiraler vilka 
beskrivs i följande citat:  
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Jag pratar jättejättemycket med mina klienter om de här spiralerna, att antingen så har 
man en positiv skjuts eller så har man en negativ tegelvägg. Alltså, när en sak går 
sämre så kommer ofta en annan sak bli sämre också, och tvärtom (IP1). 

 
Ovanstående citat syftar till att beskriva vilka effekter ett kompensationsbeteende skulle 
kunna ha på individen och att ett upprepat kompensationsbeteende tenderar att leda till större 
psykologiska problem i framtiden. Att det inte finns något mellanting utan att det antingen går 
uppåt eller neråt. Det fanns en gemensam förståelse hos intervjupersonerna att 
kompensationsbeteende i huvudsak har en negativ inverkan på såväl den fysiska som psykiska 
hälsan, särskilt då det enligt samtliga intervjupersoner inte går att träna bort en dålig kost. Att 
träna för mycket beskrivs som negativt och att äta ohälsosamt likaså då individen i princip 
bryter ihop för att sedan försöka reparera skadan, varför såväl kost som träning fungerar som 
stressorer för individen. Citatet nedan tilldelades nyckelordet skuld som blir meningsbärande 
för och representerar ovanstående resonemang: 

Jag menar folk, de håller igen jättelänge och sen bara brakar det ut och de äter allt 
samtidigt. Då får de jättemycket ångest och då måste de ju kompensera och då blir ofta 
det lika negativt, det kompenserande beteendet, det är inget bra, utan det är också en 
stressor. [...]. Man vänder ju något som egentligen är positivt som att träna, till något 
negativt, det är ett straff, det är inte nu FÅR jag träna utan nu MÅSTE jag träna! (IP4) 

 
4.1.2 Kompensationsmönster 
Intervjupersonerna hade relativt olika uppfattningar om kompensationsmönster. Fyra av sju 
hade uppfattningen att beteendet är mer vanligt förekommande hos unga kvinnor än hos män, 
varpå två tydliggjorde att deras uppfattningar grundar sig i forskningsstudier och från medier. 
IP2 lyfte unga kvinnor som den grupp som främst utövar kompenserande beteenden, till följd 
att de är mest påverkbara. Samma intervjuperson har dock uppfattningen om att det är vanligt 
även hos killar, men att det inte synliggörs i lika stor omfattning. IP5 lyfte en skillnad 
gällande tjejer och killar, och menade att beteendet hos killar eventuellt är mer kopplat till 
alkohol och träning än till kost och träning. Ytterligare en iakttagelse gällande skillnader hos 
tjejer och killar var följande;  

Det är okej för en kille att göra så, träna skithårt och äta asmycket. Det är okej, det är 
så vi gör. Tjejer är inte likadana. De äter lite, tränar lite. De är lite mer lagom. Om de 
har såhär, ett hetsätbeteende... killar hetsäter, alltid, och det gör inget för vi kan göra 
det. Tjejer fysiologiskt, även psykologiskt, kan inte riktigt bete sig på det sättet så, 
tjejer som har det här beteendet det är lite värre, det är inte lika okej. Jag tror att de 
inte tycker att det är lika okej. (IP4)  

 
IP1 och IP3 lyfte även kompensering hos yngre, varpå IP1 uppfattar att det snarare handlar 
om att följa sin förebild än att kompensera för ett beteende, men att det kan synliggöras på 
samma sätt då förebilden kan ha gett uttryck för det via exempelvis Instragram. IP3 
diskuterade att de yngre inte reflekterar över kompensering på samma sätt på grund av att de 
ännu inte har kommit så långt i sin utveckling och därför inte vet hur de fungerar, samt att 
deras kroppar klarar av ett högt energiintag. På liknande sätt tog IP1 upp att under tonåren 
utvecklas kropparna för att bli bättre oavsett vad du äter eller hur du tränar, efter det avstannar 
utvecklingen att kroppen blir starkare naturligt och då är det andra omständigheter som krävs 
för att fortsätta stärka kropparna.  
 
En annan uppfattning som lyftes, av IP7, var att beteendet eventuellt är vanligare hos 
individer som tävlar i sporter som ställer krav på viktklass och kroppskomposition. IP4 
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påvisade emellertid att beteendet snarare kan minskas av att en coach “håller koll” vilket hör 
ihop med att det är lättare att rättfärdiga uttalanden som “jag förtjänar det” om individen bara 
har ansvar för sig själv än om en coach har definierat vad som är tillåtet. IP4 gör i citatet 
nedan en koppling mellan kompensationsbeteende och kroppsmissnöje som beskriver såväl 
uppmärksammande av CHB som hur man bör arbeta hälsofrämjande med det: 
 

Redan det är ett kompensatoriskt beteende, att man mår kanske lite sämre så försöker 
man fixa hur man ser ut, det är också ett kompenserande beteende. Man bör ju jobba 
på huvudet istället, så det är ju oftast folk som är osäkra på sig själva. (IP4) 

 
Över- respektive underkompensering var två begrepp som omnämndes av två 
intervjupersoner. Att överkompensera förklarades exempelvis som att träna flera timmar till 
följd av att ha ätit en godisbit, och underkompensering som det motsatta, att efter en timmes 
träning gå hem och äta precis vad som helst vilket enligt intervjupersonen skulle kunna 
grunda sig i en okunskap om energibalans.  
 
4.1.3 Positiva aspekter av Compensatory health beliefs 
Samtliga intervjupersoner gav uttryck för att kompensationsbeteende är negativt, samtidigt 
som de även kunde se vissa positiva effekter men dessa omnämndes först efter att frågan om 
positiva effekter tagits upp. Den gemensamma förståelsen för effekterna på hälsan verkar vara 
att det är väldigt komplext och i högsta grad individuellt.   

Jag tror att det (Red: kompensationsbeteende) kan vara positivt till en viss gräns innan 
det går över till negativt. Jag tror att det är väldigt otydlig gräns vart det går över till 
att det blir ätstörningar eller att det blir för mycket tankar kring det. Att det inte blir ett 
hälsosamt beteende helt enkelt.  (IP2) 

Flera intervjupersoner förklarade att vissa mål i form av stundande tävlingar, karriärplaner, 
anställningskrav (Försvarsmakten) samt viktminskning- eller ökning ställer krav på att 
individen gör uppoffringar och ibland kompenserar. En intervjuperson berättade om positiva 
effekter enligt följande; 
 

Om det är planerat, som ätardagar har vi, du håller din kost i en vecka exempelvis och 
så en dag så får du avlasta dig själv. Men om den avlastningen är impulsiv så är det 
oftast negativt, om den är planerat att jag sköter mig den här veckan sen får jag lov, så 
har jag planerat att göra det där, då brukar det vara positivt. (IP4) 

IP4 förklarade vidare att det är först om det handlar om att tappa kontrollen och få ångest, och 
försöka ta tillbaka kontrollen genom att kompensationsträna som det är negativt. Han menade 
att om individen upprepade gånger tappar kontrollen tar psyket stryk av känslan av att 
misslyckas, till skillnad från ifall beteendet är planerat, vilket kan ses som att lyckas. En 
annan aspekt av att misslyckas som lyfts fram av två intervjupersoner var lärdomar. IP4 och 
IP6 hävdade att misslyckanden kan ses som en gåva och något som går att ta lärdom av vilket 
kan medföra positiva effekter på hälsan. IP7 menar att det kan vara bra att tydligt skilja på 
träning och vila, vilket kan tala för att kompenserande beteenden kan vara positivt i det 
avseendet.  
 

4.2 Att främja en god hälsa 
Temat redogör för hur det uppmärksammats att coachningen behöver individualiseras, samt 
vikten av balans och inre motivation för en hälsosam syn på kost och fysisk aktivitet.  
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4.2.1 Individualiserad coaching 
Även om intervjupersonerna har synliggjort särskilda mönster av människor som ägnar sig åt 
kompensationsbeteende baserat på egen erfarenhet eller forskning så finns en generell 
uppfattning om att CHB beror på personen och omständigheterna runt omkring, och att det 
därmed finns i alla åldrar, kön samt hos de som tränar mycket och de som tränar lite. På 
frågan om det finns någon särskild typ av person som uppvisar CHB svarar IP6 följande:  
 

Nej det tror jag faktiskt inte, jag tror att det är delvis lite hur mottaglig man är som 
person och delvis kanske vad man har för bakgrund och det spelar nog ingen roll 
vilken ålderskategori man är... och sen så tror jag mycket handlar om självförtroende 
eller självinsikt. (IP6) 

 
Citatet tilldelades nyckelordet individanpassat vilket syftar till hur en pedagogisk insats 
förslagsvis bör gå till. Något som nämns i samtliga intervjuer är att det alltid beror på 
personen och att man därför bör möta klienten där den är varför en pedagogisk insats är att 
individualisera coachningen. Alla metoder fungerar inte för alla personer och individen bör 
därför få flera alternativ för att kunna välja den metod som passar en själv. Enligt IP5 vill 
vissa klienter inte ha en personlig tränare som driver på stenhårt utan snarare någon som kan 
anses vara lite snällare eller lite mer förstående där man jobbar lite mer med coachning istället 
för att skälla, stå och skrika och pressa någon till max. Att en coach kontrollerar hur man 
lever, äter och tränar blir en extra press på klienten vilket kan vara antingen positivt eller 
negativt beroende på om klienten kan klara av det. Vissa personer menar intervjupersonerna 
har extremt bra självkänsla och de vet därmed hur de ska hantera sig själva. En ytterligare 
faktor som enligt IP7 förklarar hur CHB inverkar negativt på klienten är i vilken mån det 
påverkar kroppen fysiskt samt huruvida klienterna själva ser kompensationsbeteendet som ett 
problem: 
 

Om individen ser det som ett problem eller om de tycker att det är ’nej men jag är okej 
med att äta mycket och träna mycket och mår jättebra ändå’ och inte visar varken yttre 
eller inre negativa effekter och mätbara effekter om man har möjlighet till blodprov 
etc., då är det väl inget problem egentligen. (IP7) 

 
4.2.2 Vikten av balans 
Att man har extrema beteenden åt endera hållet samt ett alternerande mellan dessa beskrivs 
genomgående som ett negativt beteende. Det finns en gemensam förståelse bland 
intervjupersonerna att det kompenserande beteendet inte är ett bra sätt att leva på och att man 
inte borde tänka på det sättet att man måste träna för att kunna äta något mindre hälsosamt. 
Samtliga intervjupersoner menar att såväl kost som fysisk aktivitet bör ligga på en normal 
nivå varför man som coach inte borde bestraffa eller ha en negativ inverkan på att klienten har 
“syndat” eftersom det måste föreligga en balans för att inte skada hälsan. “Sätter det sig på 
det psykiska blir det såklart att det fysiska påverkas eftersom att man kanske blir 
överansträngd, överbelastad, man tränar för mycket i den mån som kroppen hinner återhämta 
sig” (IP6). 
 
För att skapa balans beskriver flera av intervjupersonerna vikten av att definiera vad som är 
”okej” och ”inte okej” för att kunna skapa svängrum i klientens kostplan och därmed ge 
utrymme för njutning och stilla behovet att gå utanför kostplanen och “synda”. Synliggjorda 
kompensationsbeteenden hos klienter menar intervjupersonerna tyder på att kost- och 
träningsplanen är för strikt och att man därför måste dra ner på intensiteten för att skapa 
balans. Responsen som ges till den uttalande synden var därför genomgående att radera den 
skuld som klienterna uttrycker efter att ha syndat genom att förklara att det är ”okej” och 
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normalt vid enstaka tillfällen. Men att man som coach planerar om för att skapa hållbara 
målsättningar och hindra att beteendet upprepas så att klienten står och stampar på samma 
ställe utan att lära sig något av det. Ytterligare vill intervjupersonerna främja balans mellan 
träning och kost samt återhämtning och vardagsaktivitet där just balans blev ett nyckelord för 
att beskriva det hälsofrämjande arbetet med CHB vilket exempelvis kan utläsas i följande 
citat: 
 

När jag jobbar med dom (red: klienterna) känner jag inte av kompensationsbeteende, 
för jag är nog ganska noga med att försöka se till att de varje dag kan unna sig och 
leva på ett sätt som de trivs med, så att det inte ska behövas, det är liksom a och o för 
mig.  (IP5) 

 
Flera av intervjupersonerna belyste att individer ibland försöker leva hälsosamt och vill må 
bra men att de inte mår bra egentligen. IP5 påpekar att många kanske tror att man måste leva 
exemplariskt efter influenser från sociala medier, men det är ingen som klarar av det. Vidare 
menar han att många förebilder på exempelvis Instagram antingen lägger upp jättenyttig mat 
eller så lägger de upp bilder på lösgodis. Det finns därmed de två kontrasterna från båda 
sidorna av ett spektrum men ingen balans däremellan vilket skulle kunna ge en skev 
uppfattning till de som tittar på det. Även för de som agerar förebild på sociala medier skapas 
en komplex bild av träning och hälsa med extrema och kompenserande beteenden vilket 
exemplifieras i citatet nedan: 
 

Det är ju de människorna som har såna konton, alltså, adamfitness liksom. [...] så man 
definierar sig som en tränande människa och när de människorna skadar sig och inte 
kan träna längre så tappar de ju sin identitet och blir deprimerade, nästintill. Definierar 
man sig efter hur man äter eller tränar så blir det ju lätt att fastna i sånt här.  (IP4) 

Den generella uppfattningen hos intervjupersonerna var istället att varje dag ska vara sund och 
innehålla allt, från att man unnar sig men också tänker på hur man lever, äter och tränar, om 
man har ett sådant mål och värdesätter det. 
 
4.2.3 Inre motivation som drivkraft 
En fråga som ställdes under intervjuerna var vilken inställning intervjupersonerna har till att 
använda fysisk aktivitet som bestraffning där den generella uppfattningen var att det aldrig 
skulle kunna leda till någonting bra och att det därför inte var någonting som de praktiserade. 
Grunden i dessa uttalanden kan beskrivas i följande citat: “Jag vill ju att detta ska, träning 
och fysisk aktivitet ska bli en vana för personen. Och då är det dumt att bestraffa, att få 
rörelse och träning att associeras med något negativt”(IP6). Den gemensamma uppfattningen 
var att det ska vara kul med träning och att det inte ska ses som någonting negativt. 
Anledningen till att intervjupersonerna undviker fysisk aktivitet som bestraffning var främst 
att det fanns en misstanke att det antingen skulle leda till kompensationsmönster eller att 
klienterna helt slutade träna. Flera intervjupersoner beskriver att många ungdomar slutar träna 
då träningen blir associerad med bestraffning och att flera av de klienter de haft har haft svårt 
att komma igång med träningen och göra det till en rutin. Det beskrivs däremot av flera 
intervjupersoner att vissa insatser skulle kunna uppfattas som bestraffning av utomstående 
även om det inte är syftet exempelvis då coachen höjer intensiteten på träningen för att visa 
klienten vad den är kapabel till. Inom försvarsmakten har fysisk aktivitet som bestraffning 
förbjudits men IP3 belyser att det ändå kan förekomma att träningspass blir mer intensiva 
efter en lugn period eller om någon eller några inte skött sig vilket skulle kunna uppfattas som 
en form av kollektiv bestraffning. 
 
IP1 hävdar att många klienter redan från början har inställningen att träning är något 
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nödvändigt ont där man motiveras av och vill förändra sitt beteende på grund av det man ser i 
spegeln snarare än hur man vill må och prestera. För att ett beteende ska kunna förändras 
menar dock flera intervjupersoner att allt som rekommenderas och ordineras till klienten 
grundar sig i att de verkligen vill göra det själva då “det ska vara roligt att träna, det ska vara 
roligt att leva” (IP2). 

 
De jag hjälper ska trivas med det de gör, de ska känna varje dag att man kan fortsätta 
göra det man gör idag, det sättet man tränar och äter ska man kunna tänka sig även om 
sex månader. Om man känner att man bara kan klara det ett antal månader eller veckor 
då är man helt fel ute. (IP5) 
 

Citatet ovan blir meningsbärande då det belyser balans, påverkan samt hälsofrämjande vilket 
svarar till samtliga frågeställningar. Det som beskrivs av intervjupersonerna som 
hälsofrämjande tolkas därmed som skapande av goda vanor, vilka kan främja den hälsosamma 
synen på kost och träning. Intervjupersonerna försöker införa så lite som möjligt som ändå ger 
stor effekt så att det inte blir för stor omställning, att det blir hållbart i längden och att 
klienterna trivs med det från dag ett. Rent psykologiskt vill intervjupersonerna få klienterna 
att förstå att det alltid finns sunda alternativ som är roliga om man bara har en undersökande 
nyfikenhet och hittar rätt tillslut. 
 
4.3 Att påverka individen på gott och ont 
Temat handlar om påverkan från såväl signifikanta andra som från sociala medier samt om 
kompetens som en bestämningsfaktor för coachernas påverkansmöjligheter.  

4.3.1 Påverkan från signifikanta andra och sociala medier  
En genomgående uppfattning hos alla intervjupersoner är att de som coacher har en ytterst 
stor påverkan på vilken inställning deras klienter har till kost och träning och även på deras 
välmående. Klienter beskrevs ha ett stort förtroende för coachen och ha en föreställning om 
att coachen har alla svar och vet allt varför alla intervjupersoner känner ett stort ansvar för att 
sina klienter inte ska ha eller få problem då klienterna lägger sin hälsa i coachernas händer. 
Det stora ansvar som följer med att klienten internaliserar allt coacherna säger för med sig att 
intervjupersonerna ständigt reflekterar över vad de säger och hur de agerar vilket blir tydligt i 
citatet nedan som indirekt talar om såväl påverkan som hälsofrämjande arbete.  

Allting jag säger till dem, det fångas upp mer eller mindre och kan missförstås om 
man inte är väldigt noggrann och tänker till... Och för varje klient man har så blir man 
duktigare och duktigare på att förmedla så att det inte blir några missförstånd. Så att 
det krävs verkligen träning där och att man verkligen tänker till vad man säger, 
faktiskt. (IP5) 

Särskilt målsättningen som sätts för klienterna, i form av exempelvis vikt- eller styrkemål, 
lyfts av flera intervjupersoner som en kritisk faktor då det kommer till att påverka klientens 
beteende. Om klienterna inte klarar ett uppsatt mål uppfattas det vara extremt psykiskt 
påfrestande för klienterna vilket enligt bland annat IP1 skulle kunna leda till 
kompensationsbeteende. Flera av intervjupersonerna beskriver därmed att det är en hårfin 
känsla vart men lägger målsättningar och att det i många fall är svårare än själva träningen i 
sig. Intervjupersonerna tillfrågades även om de upplevde att deras roll som coach medförde 
outtalade krav som klienterna tänker att de måste nå upp till varpå den gemensamma 
uppfattningen var att så var fallet. “Ohh det är jättemånga som tittar på mig med förlåtande 
bambiögon, så uppenbarligen så blir jag lite associerad med att skämmas över sitt eventuella 
syndande” (IP7).  
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Flera intervjupersoner upplevde att när man sitter inne på en spetskunskap så litar klienterna 
på en, att klienterna ser upp till en och att det kan vara lätt att man som ledare kan påverka 
andra människor utan att man faktiskt tänker på det eller har för avsikt att göra det. Den 
auktoritära rollen som coach kan därför innebära att klienterna inte vill göra dem besvikna 
och därmed tar till exempelvis kompenserande beteenden för att uppnå uppsatta mål. Flera av 
intervjupersonerna upplevde dock att sanningen inte alltid når fram till dem och att det därför 
är svårt att kontrollera om klienten ägnar sig åt mindre hälsosamma beteenden. IP1 betonar 
särskilt att han inte tror att man som klient berättar då man känner skuld eller ångest över att 
man exempelvis har tränat för dåligt och därför ämnar äta mindre i kommande måltider. IP1 
reflekterar även över att personer som har sådana föreställningar inte väljer en coach som 
honom. 
 
Inom försvarsmakten beskrivs kompensationsbeteende som väldigt komplext av de båda 
intervjupersonerna då soldaterna har fysisk aktivitet som sitt yrke varför det finns en stor 
press på samtliga att vara i god fysisk form. Det finns också en viss hets då alla känner 
varandra väl, tränar ihop, hjälps åt och pushar varandra och kommentarer kring mat och 
träning som främjar kompenserande beteenden kan falla in. IP3 beskriver att det är svårt att 
styra vad soldaterna gör på fritiden och att coachningen främst sker i grupp varpå han 
upplever att hans påverkan på klienterna är begränsad, på gott och ont, samt att man skulle 
kunna vinna på mer enskilda samtal för en mer individanpassad påverkan. 
I följande citat blir det även tydligt att påverkan inte endast sker från coach till klient utan att 
coacher själva kan påverkas av andra coacher:  

 
Han (Red: tidigare tränare) bestraffade oss aldrig nånsin med det som vi var där för att 
göra. Om vi gjorde nånting fel, så fick inte vi vara med.  Jag skulle därför aldrig 
någonsin bestraffa någon med träning, tvärtom så skulle jag be dem gå hem och ta 
hand om sitt liv. (IP1) 
 

En ytterligare påverkande faktor som gemensamt lyfts fram av intervjupersonerna är diverse 
reklam och sociala medier där särskilt Instagram diskuteras. Intervjupersonerna menar att det 
finns ett allmänt beteende, eller en hets, i dagens samhälle att man ska vara stark och 
vältränad vilket manifesteras genom bilder på fitnesspersoner, att alla vill synas och berätta 
om sin kost och träning. Flera av intervjupersonerna belyser dock att de sociala medierna 
förmodligen inte ökar kompensationsbeteende, men att fler personer påverkas och därmed 
tänker på det.  

4.3.2 Medvetna val genom feedback och planering 
I intervjuerna ställdes frågan hur de som coacher bemöter klienter/soldater som tillkännager 
så kallade misslyckanden eller synder. Flera intervjupersoner betonade vikten av att sätta det 
så kallade syndandet i kontext till helheten; ”Najs, då har vi energi och lägga på träningen” 
(IP1). Att berätta ur eget perspektiv, visa förståelse och sympati uppfattas vara avsevärt 
vanligare än att skuldbelägga.  Flera intervjupersoner berättade att de med hjälp av siffror 
eller förklaring försöker tydliggöra för individen vilken liten effekt ett snedsteg i kosten har i 
det stora hela vilket ibland kan dras till absurdum. Uppfattningen verkar vara att individer 
ibland överdriver sitt syndande, och att ångesten kan dämpas med enkla medel. Ytterligare 
resultat från intervjuerna betonade vikten av att undersöka anledningen till det som individen 
upplevt som en synd eller ett misslyckande. “[...] men jag skulle väl också fråga om dom vet 
anledningen till det, och om det är ngt dom har saknat, ”cravat”, och gör dom det så har jag 
misslyckats i mitt jobb” (IP5).  
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Det framhölls under intervjuerna att planering kan vara en faktor som påverkar huruvida 
kompensationsbeteende får negativa eller positiva effekter på hälsan och på så sätt kan 
användas som feedback och arbetssätt vilket uttrycks i följande citat där planering är den 
meningsbärande delen: 
 

Alltså att man känner skuld och sen tvingar man sig själv att göra nånting som man 
inte har planerat, och det är något jag hanterar med klienter, att ska man äta en pizza, 
så är det okej att gå ut och springa efter om det är planerat men om det är icke 
planerat, att det blir som ett försvarssystem liksom, då är det negativt. (IP4) 

IP4 betonade att ätardagar ska vara en följd av att ha tränat innan, så att ätandet fyller en 
funktion och får inte tränas bort efter. Det handlar om att planera så att ätandet blir gynnsamt 
för individen, och inte följt av träning som bestraffning. Ett annat sätt att se på planeringen 
lyfte IP5, han ser till att tillfredsställa små begär varje dag genom att inkludera exempelvis 
kakao dagligen i kosten för en person som tycker väldigt mycket om choklad. På så sätt menar 
IP5 att kosten blir trivsam och att begären inte blir ohanterbara för individen. Ytterligare ett 
arbetssätt som flera intervjupersoner lyfte i intervjuerna var att arbeta med personliga 
strategier och målsättningar, samt att planera vardagen så att individen vet vad som komma 
skall för att undvika snedsteg som kan få negativa effekter på hälsan.  
Båda intervjupersonerna från Försvarsmakten uppgav vikten av gränsöverskridande arbete 
som stöd för soldater som har hamnat på fel spår gällande kost och träning. IP3 framhöll hur 
de arbetar med motivationshöjare genom träning i grupp samt att nya träningsformer kan 
fungera som en hjälp. IP6 lyfte samarbeten mellan rehab, sjukhus och frisk-och 
idrottssektionen. Detta samarbete beskrivs fungera som stöd och insatser för soldater som har 
fastnat i ett ohälsosamt beteende.  
 
4.3.3 Vikten av ökad kompetens  
Vi tillfrågade intervjupersonerna om hur de tror att kompensationsbeteende kan komma att se 
ut om tio år och vilka insatser som krävs för att bemöta den problematiken. Det genomgående 
svaret handlade om att det krävs välutbildade och kompetenta coacher. 

Det finns liksom inte regleringar på, i den här branschen för vilka som kan och får 
hjälpa andra och vad man får kalla sig själv så det kommer ut så många människor 
som inte riktigt har den kompetensen och det helhetsperspektivet som vi som har ett 
par år med helt olika typer av kurser som inkluderar psykologi och coachning, 
nutrition och fysiologi och allt vad det kan vara. (IP5) 

 
Det fanns förhoppningar hos flera intervjupersoner att kunskapsläget hos såväl coacher som 
klienter blir bättre framöver då Sverige ligger långt efter USA när det kommer till kunskap 
kring fysiologi och nutrition och att mycket av den information som lärs ut idag är felaktig 
och passé. Att som coach inte bara kan kunna svara på konkreta frågor, utan att även kunna 
kritiskt reflektera och ifrågasätta verkar vara av stor vikt.  Citatet nedan är bärande genom att 
beskriva vikten av utbildning hos coacherna för att undvika skada: 
 

Jag tror att man tjänar en himla massa på att utbilda fler personer och jag hoppas att 
yrket, just med tränare iallafall, att det ska krävas mycket mycket mer att få bli det i 
framtiden. Jag tror inte att det kommer bli så men man kan ju hoppas. (IP1)   

 
Resultatet talar för en koppling mellan den ökade psykiska ohälsan och 
kompensationsbeteenden, vilket därför förutspås fortsätta öka i samma takt. Ytterligare en 
framtidsutsikt som lyftes fram handlade om en större separation mellan individer som tränar 
och individer som inte tränar, där resultatet blir extremer. Instagram lyfts upp som en 
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bidragande faktor, vilken ses som reklam för livsstilar men även som selektiv reklam där 
individer väljer sina influenser. Om trenden med sociala medier fortsätter som de gör nu så 
kommer en större klyfta uppstå mellan de som tränar mycket och de som tränar lite eller inte 
alls på grund av den selektiva reklam på sociala medier där individen väljer att följa sådant 
man intresserar sig av. Detta skapar enligt IP7 och IP4 extremer åt båda håll där man antingen 
ligger på gränsen till ätstörning eller på gränsen till fetma och att det inte finns någon som är 
”lagom”.  
 

Vi kan jämföra med USA där klyftan är större, där de som är vältränade är extremt 
vältränade borderline ätstörningar, eller har ätstörningar och det är socialt accepterat i 
deras kultur, och sen resten som äter snabbmat hela tiden, kanske lite överdrivet men 
det verkar inte finnas ngt normalt där. Vad nu normal är. (IP7)  

 

Välutbildade och kompetenta coacher lyftes i resultatet som ett måste för att bemöta den 
problematik som förutspås eskalera.  

4.4 Att se på kunskap som ett försök att förstå och hantera omvärlden 
Temat är en utveckling av ovanstående avsnitt och berör pedagogiska insatser som kan 
främja en hälsosam syn på kost och fysisk aktivitet. Självkänslans roll redogörs för som en 
bidragande faktor till varför ökad kunskap är av vikt.  
 
4.4.1 Okunskap och förvirring 
Okunskap beskrivs i intervjuerna kunna stå till grund för kompensationsbeteende, vilket 
kopplas ihop med att majoriteten intervjupersoner upplever att klienter ägnar sig åt 
kompenserande beteenden i början, men att de efter en tids coachning ändrar sitt beteende. I 
intervjuer framhölls att okunskap exempelvis kan yttra sig i idén att kompensera en pizza med 
löpning, där fakta är att en pizza generellt innehåller väldigt mycket mer kalorier än vad 
individen rimligtvis kan göra av med på en löprunda. Vidare framkom ett svart- och 
vittseende som okunskap, där individer tillskriver olika livsmedel som bara bra eller bara 
dåliga utan djupare förståelse för att allt beror på kontexten. Ett exempel som framkom i en 
intervju är den så kallade sockerfällan, att individer tror att socker alltid är dåligt och att de 
individer som helt håller sig i från socker kan var de som skulle dra mest nytta av ett 
sockerintag, alltså de som tränar hårt och på så sätt enligt intervjupersonen kan hantera 
sockret bäst. Det framkom även att massmedia kan ses som en faktor vilken bidrar till 
okunskap:  

Ohja! Det är massa... vad ska vi säga, mindre vetenskapligt validerad information som 
läggs upp med jämna mellanrum och propageras och det används väldigt ofta modeller 
som är ouppnåeliga för gemene man, och liksom om du slutar äta x så kommer du se 
ut såhär, vilken om man stannar upp och tänker efter kan räkna ut ganska lätt att det 
inte är sant. (IP7)  

Uppfattningen verkar vara att individer drar slutsatser utifrån vad som lyfts i massmedia, utan 
att stanna upp och ställa sig frågan ifall det som står faktiskt är hela sanningen. Med 
uppfattningen att massmedia kan påverka negativt, lyfte IP5 att många väljer fel källor för 
information och att det faktiskt finns relativt lättlästa böcker som håller högre kvalité. IP5 
hoppas att kvalitén på tidningar som gemene man tar del av kan komma att hålla högre kvalité 
i framtiden för att bidra till kunskap.  
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Det råder sån extremt stor förvirring när det gäller hela det här, vad man får göra och 
inte får göra, det finns liksom inte något får och inte får tycker inte jag, utan det 
handlar lite om hur man gör det. (IP5) 

 Förvirringen verkar även kunna grunda sig i förebilder, vilka visar upp sitt allra bästa genom 
sociala medier varpå effekten blir att individen upplever krav att leva på lika sätt, även om det 
som visas upp inte är hela sanningen.  

 
4.4.2 Utbildning för en ökad förståelse 
Samtliga intervjupersoner återkom genomgående till vikten av utbildning och kunskapsbidrag 
i intervjuerna vilket beskrivs i följande citat där just utbildning och kunskap är 
meningsbärande: “Jag försöker utbilda folk. Punkt. Jag försöker se till att de inte behöver gå 
till andra för svar, utan att de kan läsa på på egen hand” (IP1). Utbildning anses bidra till 
förståelse, bland annat för vad individer gör, varför de gör det och varför man kan tänka på 
olika sätt.  
 
Att utbilda verkar handla om att över tid bidra till vidare förståelse och reflektion exempelvis 
genom kostråd, men även att prata om hur man kan tänka kring kost vilket anses kunna bidra 
till att individen inte upplever att bestraffande beteenden är nödvändiga, vilket även medför 
att de mår bättre och i sin tur presterar bättre. Utöver att utbilda i kost, träning och 
tankeprocesser omnämndes att erbjuda hjälp med att anpassa kosten och träningen efter 
individen, det vill säga vikten av att inte applicera samma mall på samtliga individer. Utöver 
utbildning och förståelse uppkom även vikten av att medvetandegöra:  
 

De måste bli medvetna om vad det är som händer både fysiskt och psykiskt. Och på 
något sätt arbeta, att man arbetar sig ifrån den här rutinen som dom har hela tiden, att 
det är ju hela tiden att räkna kalorier eller ut och gå en vis längd, att försöka liksom 
komma ifrån det tankesättet. (IP2)  

 
Vikten av utbildning och erfarenhet även hos coacherna betonades av flera intervjupersoner. 
Träningsbranschen beskrivs bestå av en mängd självutnämnda experter med väldigt varierade 
utbildningar och erfarenheter.  

 
Med tanke på att alla är självutnämnda experter som kanske inte har den här, ehm, den 
djupare förståelsen som vi har som har flera år med högskolestudier bakom oss, som 
förstår helheten på ett helt annat sätt liksom, och kan sätta sig in i lite mer kontext 
istället för att tro att enda lösningen till bra resultat är att köra torsk, broccoli och 
grönsaker liksom. (IP4) 

 
Utbildning och erfarenhet verkar dock inte vara nog, IP4 redogör för vikten av att själv ha 
testat allting som coachen avser att applicera på sin klient. Den specifika erfarenheten 
beskrevs ha att göra med upplevelser, att det är lätt att läsa en bok eller artikel och dra 
slutsatser men att som coach behövs vidare förståelse för hur något upplevs att 
genomföra.  Det framkom under intervjuerna att olika kunskapskällor är positivt av flera 
aspekter. Alltifrån att ha läst psykologikurser på högskola till att läsa träningsbloggar 
framhölls vara av vikt. Att ha tagit del av träningsbloggar där ätstörda beteenden 
populariseras verkar kunna bidra till hårdare arbete för att ta avstånd från den mentaliteten. En 
gemensam förståelse för kunskap uppfattas vara att ju mer en individ vet, desto mer brukar 
den förstå att den inte vet.  
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4.4.3 Självkänslans roll 
Begreppen osäkerhet, självkänsla, självförtroende och bekräftelsebehov uppgavs av flera 
intervjupersoner som grund till kompensationsbeteenden. Resultat från intervjuerna talade för 
att självkänsla kan ha en inverkan på graden av kompenserande beteenden vilket verkar höra 
ihop med osäkerhet som analyseras grunda sig i okunskap.  

Osäkerhet men också okunskap om jag får lägga till det isåfall. Det ena där leder till 
det andra så har du kunskap om hur det går till på riktigt, som jag sa att en snickers 
kanske inte är hela världen, så tror jag också att självsäkerheten blir bättre, man blir 
säkrare på det man gör, man vet hur man ska hantera situationer bättre osv. (IP1) 

Det framkom under intervjuerna att flera individer söker hjälp och stöd på grund av att de vill 
se ut på ett visst sätt, och i tron om att må bättre när målet är uppnått vilket kopplas samman 
med dålig självkänsla och en osäkerhet. Att arbeta med självkänslan lyftes upp som något som 
behöver komma inifrån, där coachen återigen kan bidra med utbildning och tips på litteratur.  
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5. Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre avsnitt där det första belyser fenomenet, det andra 
handlar om olika påverkansfaktorer och det tredje lyfter pedagogiska insatser. De tre 
avsnitten avser vara relaterade till och svara till studiens syfte och frågeställningar.  

5.1 Att bryta ihop för att sedan försöka reparera skadan 
Compensatory health beliefs (CHB) är övertygelser om att de negativa effekter ett beteende 
medför kan kompenseras eller neutraliseras genom de positiva effekterna av ett annat 
beteende, vilket har redogjorts för i flertalet tidigare forskningsstudier (Kaklamanou et al., 
2013; Rabiau et al., 2006; Kronick, et al., 2011). Vi kan utifrån vårt resultat urskilja att 
coacherna har förståelse för kompensationsbeteende även om de inte hört talas om CHB 
tidigare. Samtliga intervjupersoner har ägnat tid åt reflektion över vilka påverkansmöjligheter 
de har i sin yrkesroll. Sex av sju intervjuade coacher redogjorde för att de märker av CHB och 
kompenserande beteenden hos klienter och vanligast förekommande verkar det vara att göra 
uttalanden kring synd där individen upplever ett tvång att träningskompensera till följd av 
snedsteg i kosten. Strikt kost kan för många handla om förbud och matrestriktioner att förhålla 
sig till, vilket i samspel med all hälsoinformation kan medföra förvirring och en känsla av att 
inte uppleva kontroll. Den inre röst som dömer vid misslyckanden hänger samman med skuld 
som kan förstås utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv som just används för att 
förstå skeenden. (Trost & Levin, 2010).  

Resultatet talar även för att fenomenet är ett utbrett beteende vilket även styrks av 
Schaumberg et al. (2014) som genomfört en studie där närmare hälften av deltagarna ägnat sig 
åt träning som kompensation den senaste månaden. Att vara fysiskt aktiv innebär många 
hälsofördelar vilket medför att träning som kompensation kan betraktas som en del av en 
hälsosam livsstil. Flertalet tidigare forskningsstudier och föreliggande studies resultat talar 
dock för att träning som kompensation i högsta grad är relaterat till negativa hälsoeffekter 
vilka kan sammanfattas som skam, ångest, skuldkänslor, psykisk ohälsa, minskad motivation 
och risk att bli överansträngd. Å andra sidan representeras även positiva effekter med 
beteendet samt förhållanden där kompenserande beteenden krävs för att nå upp till 
målsättningar och anställningskrav. Att synliggöra gränsen mellan ett positivt eller negativt 
beteende samt vilken inverkan beteendet har på hälsan verkar dock väldigt komplext (Rabiau 
et al., 2006). Tydligt är dock att individer som dagligen förhandlar med sig själva gällande 
kost och träning kan behöva stöd i ett arbetssätt för att förändra tankeprocesser och rutiner.  

För att skapa större förståelse för CHB och kompensationsbeteenden behövs en uppfattning 
för vilka bakgrundsfaktorer som finns. Resultatet talar för att massmedia, med mindre 
validerad information, har ett stort ansvar samt att bestämningsfaktorer för beteendet kan vara 
låg självkänsla, osäkerhet, okunskap samt hets från såväl omgivning som sociala medier. 
Sociala medier upplevs därför högst relevant att diskutera trots att det inte efterfrågas i 
föreliggande studies frågeställningar. Uppfattningen är att sociala medier spelar en viktig roll 
såväl gällande hur kompensationsbeteende uppmärksammas och hur coacher bör arbeta för att 
bemöta problematiken.  
 
I studiens resultat framkom uppfattningar om att kompensationsbeteende kan diskuteras 
utifrån kön där det resonerades kring hur vissa beteenden anses acceptabla för killar men inte 
för tjejer. Resonemanget kopplas till hur samhället och signifikanta andra styr våra beteenden 
utifrån normer och förväntningar (Trost & Levin, 2010; Nutbeam et al., 2010). Normer och 
krav styr alltså vårt ätande genom förbud, synd, ånger och belöningar (Qvortrup, 2003) men 
vad som anses rätt och fel varierar mellan grupper i samhället där studiens resultat bland annat 
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visar på variationer mellan könen samt mellan grupper som är fysiskt aktiva och inte. Ett 
exempel som blir tydligt problematiskt är hur individer som tränar hårt även förväntas äta 
nyttigt och att exempelvis socker idag utifrån normer klassas som något dåligt och ohälsosamt 
för alla, men att individer som tränar hårt, enligt delar av studiens resultat, är personer som 
kan dra stor nytta av socker. Problematiken blir att normer som inte grundar sig på vetenskap 
bidrar till okunskap. Resultat från föreliggande studie talar för att okunskap är en bidragande 
faktor till kompenserande beteenden. CHB kan fungera som rättfärdigande för att ge efter för 
omedelbara njutningar trots att det går emot det som normer beskriver som hälsosamt leverne 
vilket utifrån ovanstående resonemang kan ses som positivt då det kan medföra att individer 
som är i behov av socker får i sig det. Däremot menar Trost och Levin (2010) att individers 
inre röst dömer vid normbrott, vilket medför dåligt samvete och känslor av skuld, samt att det 
är vanligt att bestraffa sig själv till följd av normbrott. Förhållandet mellan normer och CHB 
verkar i slutändan ha en negativ inverkan på individers hälsa. 
  
Det så kallade normativa kroppsmissnöjet som Buchholz och Crowther (2014) påvisar 
grundar sig i dysfunktionella idéer gällande kroppsform och vikt. Kompensationsbeteende kan 
ses som ett uttryck för ett normativt kroppsmissnöje vilket talar för att det kan vara mer regel 
än undantag att på grund av kroppsmissnöje kompensera ohälsosam kost med träning. Kanske 
är det dags att byta fokus och att fokusera på vad som bidrar till en positiv kroppsuppfattning 
för att få till ett normbyte. Forskning talar följaktligen för att kroppsmissnöje är en stor 
riskfaktor för dysfunktionellt ätande (Buchholz & Crowther, 2014) vilket även tydliggjordes i 
föreliggande studies resultat där ätstörningsproblematik lyftes som eventuell effekt av 
kompenserande beteenden, samt som något som ökar i dagens samhälle.  
	  
Intervjuresultatet talar för att balans är eftersträvansvärt för en hälsosam syn på kost och 
träning. Monson et al. (2008) redogör för kompensationsstrategier som självreglerande 
strategier individer använder för att nå balans mellan att maximera njutning och minimera 
skada. Att unna sig frestelser och att kompensera med träning kan var ett sätt att se på balans, 
som en vågskål där endast energi in och ut villkorar balans. Det verkar som att det finns olika 
sätt att se på begreppet och att den typ av balans som fungerar främjande för den allmänna 
hälsan behöver definieras. I den allmänna hälsan inkluderas exempelvis även faktorer som 
välmående, motivation och tilltro till den egna förmågan. Även Monson et al. (2008) som 
lyfter kompensationsstrategier som ett sätt att nå balans menar att CHB inte bör ses som 
framgångsrik självreglering. CHB kan enligt Berli et al. (2013) sammanfattningsvis ses som 
en faktor vilken kan hindra individer från att leva en hälsosam livsstil. För att skapa en 
välgörande balans verkar det utifrån resultatet vara viktigt att skapa svängrum i kostplanen 
och att tydligt definiera vad som anses okej utifrån individens egen uppfattning och 
målsättning. Individer behöver kunna stilla sitt behov för frestelser utan att det ska fastställas 
som synd och därmed skuldkänslor. Begreppet balans bör enligt intervjuresultatet inkludera 
kost, träning, återhämtning samt vardagsaktivitet och det finns inga färdiga lösningar att 
applicera utan vad som upplevs som en välgörande balans är högst individuellt. Vad som 
upplevs som en stressor för en individ kan uppfattas motiverande för en annan vilket framkom 
ur resultatet och även styrks av Ryan och Deci (2000). Vidare reflekteras det i resultatet kring 
att beteendet inte är ogynnsamt om individen inte ser det som ett problem utan som ett sätt att 
leva och inte visar några negativa inre eller yttre effekter. Å andra sidan menar Rabiau et al. 
(2006) att det är problematiskt att skilja på hälsofrämjande och riskfyllda beteenden gällande 
CHB på grund av att beteenden ofta har flera effekter på hälsan och individen eventuellt kan 
kompensera för vissa negativa effekter men inte alla. Det blir också tydligt att den 
kompenserande träningen inte sker i första hand för en ökad allmänhälsa då Buchholz och 
Crowther (2014)  redovisar att kvinnor som använder träning som ett kompenserande 
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beteende är mer benägna att träna för att påverka vikt och utseende snarare än för en bättre 
hälsa.   
 
5.2 Att påverkas av sin coach och sin omvärld 
Lunde (2009) beskriver i sin avhandling att ett av de mer etablerade perspektiven som 
förklarar kroppsmissnöje är det sociokulturella perspektivet där de vanligaste influenserna 
beskrivs som massmedia och signifikanta andra. Även inom symbolisk interaktionism talar 
man om signifikanta andra vilket förklaras som individer vi bryr oss om, lyssnar till och tar 
efter (Trost & Levin, 2010). Att signifikanta andra och massmedia influerar individen blir 
tydligt i studiens resultat där såväl coacher som kamrater, som fungerar som signifikanta 
andra, och massmedia beskrivs vara faktorer som i hög grad påverkar klientens tankesätt och 
beteenden. Även Zourbanos et al. (2010) menar att signifikanta andras beteende är relaterat 
till hur individen talar om, och därmed ser på sig själv. Ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande innebär att människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang samt att lärande 
handlar om att formas av deltagande i kulturella aktiviteter (Säljö, 2014) vilket stämmer 
överens med intervjupersonernas uppfattning om att individer påverkas av allt. Klienter 
påverkas enligt resultatet av vad coacherna gör, vad de säger och vad de inte säger. De 
påverkas även av all den information som florerar på massmedia och sociala medier och av 
vad som sägs i fikarummet eller i träningslokalen.  
 
Zourbanos et al. (2010) menar att idéer och tankar formas genom en internalisering av andras 
perspektiv vilket även Trost och Levin (2010) beskriver då de menar att individen handlar 
med utgångspunkt i egna kunskaper och erfarenheter samt vilka krav och tillåtelser man 
medvetet eller omedvetet uppfattar från omgivningen. Detta tydliggörs i resultatet då samtliga 
intervjupersoner belyste den viktiga roll de spelar i relation till sina klienter och hur vilka krav 
de ställer eller vilka outtalade krav som klienter uppfattar kan påverka hur klienterna ser på 
sig själva och hur de hanterar kost och träning. Rabiau et al. (2006) belyser att CHB beror på 
om mål sätts för egen vinning eller av extern påverkan vilket ytterligare stärker den 
komplexitet kring målsättning som tas upp i resultatet. Shanmugam et al. (2013) studie visar 
att coachers beteenden frekvent sammankopplas med dysfunktionella ätbeteenden bland de 
fysiskt aktiva och även Zourbanos et al. (2010) belyser hur coachens beteende påverkar 
idrottares värderingar och idrottsupplevelse vilket ytterligare stärker vikten av att reflektera 
över hur man som coach beter sig mot sin klient. Även om man inte uttalar uppenbara krav 
kan klienten enligt intervjuresultatet uppfatta att klienterna har föreställningar om att vissa 
beteenden ändå krävs för att inte göra coachen besviken. 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker det som tidigare nämnt ett ständigt lärande och 
lärandet går inte bara från mästare till lärling (från coach till klient) utan lärandet går åt båda 
hållen (Säljö, 2014). I resultatet framgår att coacherna genom att arbeta med olika individer 
med olika behov och bakgrunder efter varje klient utvecklas och blir bättre och bättre på att 
förmedla kunskap, skapa förståelse och undvika missförstånd och på så sätt främja hälsan. 
Säljö (2014) menar att det finns något dubbelt i lärprocesser då lärande oftast ses som något 
positivt och eftersträvansvärt men människor kan inte undvika att lära varför individen även 
lär och tar åt sig av sådant som inte är önskvärt, som i denna studies fall där klienterna tar 
efter vad som sägs och visas upp i sociala medier utan att ifrågasätta. 
 
I resultatet belyses hur en “instagramidentitet” där jaget sätts i relation till fitness kan verka 
negativt för den psykiska hälsan då en sådan förebild förväntas leva exemplariskt. Då 
individen av olika anledningar inte klarar av att leva upp till de förväntningar som ställs 
riskerar man att hamna i negativa spiraler där kompenserande strategier används för att 
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hantera motivationskonflikter mellan att äta och leva gott och att visa upp en perfekt kropp. 
Att känna skuld efter utebliven träning och intag av ohälsosam mat samt att vara fysiskt aktiv 
främst för att påverka kroppsform och vikt snarare än för att uppnå en hälsosam livsstil 
förutsäger högre nivåer av ätstörda beteenden (Schaumberg et al., 2014; Mond et al., 2004). 
Att skapa en identitet som förknippas med fitness och då även med kroppens utseende kan 
därmed ha negativa effekter på hälsan på såväl utövaren som åskådaren som tar efter från 
förebilder på diverse sociala medier. Sociala medier fungerar även som selektiv reklam då 
individen själv väljer vilka influenser de vill få. Instagram kan enligt resultatet ses som reklam 
för livsstilar, där individer söker sig till likasinnade och får på så sätt ytterligare influens 
vilket kan bidra till utvecklingen av extremer. I resultatet framgår dock att de sociala 
medierna förmodligen inte gör kompensationsbeteendet värre, men att fler personer påverkas 
och därmed tänker på det.   

 
Egidius (2009) beskriver att en coach har till uppgift att inspirera till lärande och reflektion 
hos individer genom att med eget ansvar och målsättning öka sin förmåga i något avseende 
där det speciella med coaching som metod för utvecklings- och förändringsarbete är frånvaron 
av färdiga lösningar. Hela syftet med coaching är därmed att skapa en inre motivation hos 
klienten vilket innebär att handlingen sker utifrån nöje, intresse eller utmaning snarare än på 
grund av yttre pådrivare, press eller belöningar (Ryan & Deci, 2000) vilket även belyses i 
resultatet av samtliga intervjupersoner. I resultatet framgår det att många klienter redan från 
början har inställningen att träning är något nödvändigt ont där individen motiveras av och 
vill förändra sitt beteende på grund av kroppens utseende snarare än ökat välmående och 
prestation. Bulley et al. (2009) stärker resonemanget då deras studie visar att åtskilliga 
deltagare associerade träning med smärta eller obehag och en känsla av skuld eller skyldighet. 
I resultatet blir det tydligt att klienterna bör trivas med sin livsstil, känna en vilja att leva som 
de gör och ha en inställning till kost och träning. Detta är också anledningen till att ingen av 
intervjupersonerna väljer att använda sig av fysisk aktivitet som bestraffning. Den generella 
uppfattningen är att träning bör ske genom inre motivation och att fysisk aktivitet som 
bestraffning endast skulle motverka detta och göra att träning associeras med någonting 
negativt och kan resultera i undvikande av framtida träning. Dessa uppfattningar stämmer 
överens med Richardson et al. (2012) och National Association for Sport and Physical 
Education (2009)  som påpekar att individens motivation till fysisk aktivitet aldrig borde falla 
offer för olämplig användning av fysisk aktivitet som en disciplinerande konsekvens. En 
studie av Richardson et al. (2012) visade att många individer känner till coacher som på ett 
olämpligt sätt använt sig av träning som bestraffning vilket även intervjupersonerna gör trots 
att ingen av dem själva kan tänka sig att göra detsamma. 
	  
Bax et al. (2011) beskriver att coachning är en aktivitet som innebär att hjälpa en person att ta 
sig igenom en situation med större förståelse än vad de kan på egen hand. Det handlar om att 
genom tillit, trygghet och aktivt lyssnande generera utveckling och ansvar hos klienten med 
betoning på förmåga att tillgodogöra sig och använda information (ibid.).  Resultatet visar att 
många klienter har en uppfattning om att coacherna har alla svar och att allt de säger är 
absolut sanning som de ska förmedla och instruera till klienten vilket alltså inte stämmer 
överens med coachning som pedagogik. Egidius (2009) beskriver att det svåra i coachning 
som metod är att kunna ge feedback enbart genom sättet att vara och lyssna då rena 
instruktioner kan hindra klienten från att ta ansvar och att lita till sig själv vilket även framgår 
i resultatet då feedback och målsättning beskrivs som mer komplext än kosten och träningen i 
sig. Scriven (2013) betonar att klienter kan känna sig illa till mods om man som coach 
försöker motivera genom att väcka skuld och ängslan och Bax et al. (2011) belyser 
medvetenhet och ansvarstagande som nyckelord i coachning där det utmanande för coachen 
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är att finna det bakomliggande problemet. Detta har till synes även intervjupersonerna som 
åsikt då ingen av dessa svarar på ett misslyckande genom att straffa eller skuldbelägga 
klienten utan snarare genom sympati och förståelse. Den gemensamma förståelsen tolkas vara 
att det är okej att synda, så länge det inte sker upprepade gånger och gärna planerat. Att det är 
okej att synda enstaka gånger förklaras med att alla bara är människor och att vi människor 
drivs av begär som tillslut måste tillfredsställas. Om beteendet däremot sker upprepade gånger 
ses det istället som ett beteende som har negativ påverkan på såväl fysisk som psykisk hälsa. 
De Witt et al. (2013) beskriver exempelvis att kostrestriktioner inte alltid innebär faktiska 
begränsningar i matintaget men att begränsningar i matintag ofta relateras till ökade nivåer av 
skuld efter att ha ätit vilket tyder på att ett kompenserande beteende snarare skulle kunna leda 
till ett ökat kaloriintag och samtidigt mer ångest. 
 
Berli et al. (2013) belyser planering som verktyg för att hantera CHB vilket är något som även 
tydliggörs i resultatet. Studiens resultat berör olika avlastningar i form av exempelvis 
ätardagar eller fria måltider där en dag eller måltid planeras in då individen får unna sig vad 
den vill efter hårt arbete. Dessa planerade ätardagar eller måltider kan ses som en form av 
belöning. En belöning enligt ovanstående skulle kunna ses som ett sätt att kontrollera ett 
beteende (Gardiner, 2014), att kunna stå emot frestelser i vetskapen om att man får unna sig 
vid ett senare tillfälle så länge man håller sig till planen. Å andra sidan kan planering leda till 
att obehaget och känslan av skuld inte uppstår efter matintaget då det är en del i den 
långsiktiga planen vilket i så fall innebär att motivation står över CHB. Ytterligare en aspekt 
av belöningar är vad Gardiner (2014) beskriver som en spiral av belöningar där belöningarna 
behöver bli allt större för att ge samma positiva effekt vilket skulle kunna innebära att 
individen känner ett behov av att äta en större mängd under varje ätardag för att få en ökad 
motivation. 
 
Berli et al. (2013) antyder att även undvikande av frestande situationer kan användas för att 
hantera CHB. I resultatet framgår det att just högtider är tillfällen som skapar ångest hos 
klienterna då de inte kan motstå de många frestelser som diverse firande innebär. Att undvika 
frestande situationer helt upplevs däremot inte som positivt för varken den psykiska eller 
sociala hälsan då det skulle kunna leda till social isolering vilket kan tolkas som att försöka 
lösa något negativt med något lika negativt. Vidare kan det även om individen deltar i 
högtider och faktiskt klarar av att hålla sig borta från frestelserna innebära en psykisk 
påfrestning då individen inte tillåter sig själv att slappna av och njuta av stunden vilket vidare 
kan leda till sämre livskvalitet (Mond et al., 2004). De metoder som lyfts fram under resultatet 
är istället att utbilda och skapa medvetenhet och förståelse för hur lite en sötsak emellanåt 
skadar eller hindrar individen och dess målsättning. Föregående medför att individen kan göra 
ett medvetet val att äta av frestelserna och därför känna njutning utan efterföljande ångest. 
Om individen dessutom har en mer tillåtande attityd gentemot sig själv menar 
intervjupersonerna att det kan leda till att man inte känner behov av att exempelvis hetsäta en 
hel tårta utan nöjer sig med en bit och ändå kan delta i alla sociala situationer. 

 
5.3 Att lära och skapa lärande 
I studiens bakgrund beskrivs en rad modeller för beteendeförändring där Compensatory health 
belief model som studien grundas på har uppkommit ur Health belief model (HBM), Theory 
of reasoned action (TRA) och Theory of planned behaviour (TPB). Andersson (2009) 
beskriver att det enligt HBM finns svårigheter att tydliggöra den roll vanor spelar då de sker 
utan reflektion kring positiva och negativa effekter på hälsan varför TRA och TPB 
utvecklades. Dessa teorier utgår från individens attityd till beteendet och subjektiva normer 
(Nutbeam, et al., 2010). TRA kan kopplas till resultatet som framkom då klienternas beteende 
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och föreställningar i högsta grad upplevs påverkas av krav som ställs, medvetet eller 
omedvetet, från coacherna, människor i sin närhet och personer som individerna själva väljer 
att följa på sociala medier vars åsikter de därmed ser som viktiga. Enligt TRA är det däremot 
individens avsikt som orsakar beteendet och att människan i allmänhet tänker över 
konsekvenserna av sina handlingar (Andersson, 2009) vilket inte stämmer överens med CHB. 
Att individerna upplever ångest efter att ha ätit något olämpligt och känner ett behov av att 
kompensera med träning tyder på att konsekvenserna av handlingen inte alls var genomtänkt. 
Inte heller att individens avsikt orsakar beteendet då klienterna ofta enligt studien har 
långsiktiga mål som inte inkluderar att äta onyttigt för att sedan träna mer. De Witt Huberts et 
al. (2013) menar dessutom att de som begränsar sitt matintag för att kompensera tidigare 
beteenden inte verkar äta mindre, vilket innebär att deras intentioner inte alltid effektivt 
övergår i handlingar.  
 
Förklaras beteendet istället genom TPB som förutom faktorerna i TRA även inkluderar 
subjektiv beteendekontroll och motivation innebär det att beteenden utförs då individen 
värderar dem positivt, känner ett socialt tryck att utföra dem och dessutom tror sig klara av 
dem (Andersson, 2009). Att då ägna sig åt kompensationsbeteende kan innebära att man 
värderar en bra kost och träning som positivt och känner ett krav att leva efter de normer som 
finns i omgivningen man känner att man måste använda en kompensationsstrategi för att 
kunna klara av att nå uppsatta mål. Något som lyfts fram av bland annat de Witt Huberts et al. 
(2013) i tidigare forskning men som inte nämns av intervjupersonerna är den negativa 
aspekten med CHB att individen inte alltid utför kompensationen trots att de har en intention 
att göra det. Kronick och Knaüper (2010) lyfter fram flera faktorer, bland annat okunskap och 
låg motivation, som kan hindra individen från att faktiskt utföra det kompenserande 
beteendet. I resultatet framgår endast att det kompenserande beteendet i många fall inte 
faktiskt kompenserar för kaloriintaget, men inte att kompensationen inte utförs alls trots en 
uttalad avsikt att utföra handlingen. Ovanstående kan därmed innebära att individerna inte 
upplever en subjektiv beteendekontroll då de inte tror på sin egen förmåga att hålla sig ifrån 
onyttigheter utan främst drivs av subjektiva normer. För att fullt ut kunna förklara beteendet 
där man unnar sig god mat för att sedan få ångest och använda träning som kompenserande 
strategi används därför CHB-modellen vilken förutom ovanstående faktorer även inkluderar 
motivationskonflikten mellan kortsiktiga begär och långsiktig målsättning vilket är grunden i 
det kompensatoriska beteendet. Denna kognitiva dissonans beskrivs av Rabiau et al. (2006) 
leda till obehagskänslor då individen vill flera saker samtidigt som leder till olika 
konsekvenser. 
 
Resultatet talar för att en faktor som är särskilt avgörande i utvecklandet av CHB är den 
förvirring som existerar i samhället kring kost och träning då individer drar slutsatser utifrån 
mindre vetenskapligt validerad information som lyfts i massmedia och sociala medier. I 
studien framkom en okunskap där individer tillskriver olika livsmedel som bara bra eller bara 
dåliga utan djupare förståelse för kontexten. Förebilder verkar ha ett stort ansvar i förvirringen 
då folk visar upp sin bästa sida i sociala medier och där information kring orealistiska 
hälsoåtgärder flödar. Intervjupersonerna hävdar därför att pedagogiska insatser bör fokuseras 
på att utbilda för att ge större kunskap, öka förståelse och belysa den existerade 
problematiken. Rabiau et al. (2006) menar att det är av vikt att bidra med verktyg för att 
underlätta en beteendeförändring. De pedagogiska insatser som lyfts fram i resultatet är främst 
utbildning, för att skapa förståelse och medvetenhet vilket syftar till att i sin tur skapa en 
bättre självkänsla och tilltro till den egna förmågan då en låg självkänsla och självkritik enligt 
Shanmugam et al. (2013) leder till hög mottaglighet av extern påverkan. Miquelon, Knaüper 
och Vallerand (2012) belyser att autonomi och inre motivation kan minska användning av 
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CHB vilket enligt resultatet kan nås genom utbildning som i sin tur ska skapa medvetenhet 
om hur individen själv och kroppen fungerar samt även en bättre självkänsla. Eftersom beslut 
kring hälsan enligt TRA/TPB och CHB beror på såväl subjektiva normer som subjektiv 
beteendekontroll (Andersson, 2009; Rabiau et al., 2006) är en god självkänsla viktigt för att 
kunna stå emot krav från omgivningen och tro på sin egen förmåga att handla utefter egen 
vilja och för sitt eget bästa. 

En faktor för att arbeta med CHB som lyfts fram i resultatet är alltså en ökad medvetenhet. 
Med medvetenhet betonas att göra coacher och andra ledare inom fysisk aktivitet medvetna 
om att CHB är ett eventuellt problem som kan leda till en sämre hälsa. Intervjupersonerna 
hävdar även att det är viktigt att som en pedagogisk insats medvetandegöra klienterna kring 
att det kompensationsbeteende som utövas inte ses som hälsosamt utan istället som en 
skyddsmekanism för att kunna bibehålla ohälsosamma vanor vilket även stärks av Rabiau et 
al. (2006). Även Bax et al. (2011) belyser skapande av medvetenhet som ett nyckelord i 
coachningpedagogiken. Ytterligare betonas det i resultatet att CHB bör belysas för samhället i 
sin helhet för att nå ut till alla som känner ett behov av och ägnar sig åt kompenserande 
beteenden.  
 
Som tidigare nämnt är det komplext att ge feedback till klienten utan att skapa någon form av 
negativ påverkan (Egidus, 2009) men just feedback beskrivs trots det i resultatet som viktigt 
att arbeta aktivt med som en insats för att bidra med en hälsosam inställning till kost och 
träning hos klienten. Varför just feedback ses som effektivt är att det enligt resultatet ger 
möjlighet för reflektion, vilket till skillnad från rena instruktioner ger ökade förutsättningar 
för klienten att lära och ifrågasätta under processens gång och bli starkare i sig själv. Det ger 
även ett egenansvar till klienten som innebär att de inte kan förlita sig på exakt och konkret 
information från coachen vilket kräver en större reflektion som i sin tur kan bidra till att 
individen inte bara lär sig om kost och träning utan även om sig själv och hur man fungerar 
som person. Att feedbacken inte innehåller konkret information innebär också en mindre risk 
att klienten utsätts för felaktig information från coachen som i längden kan skada individen 
mer än det hjälper (Bax et al., 2011). 
 
Trost och Levin (2010) talar om hur definitionen av situationen styr individens beteenden där 
en gemensam definition av situationen eftersträvas och åstadkoms i ett samspel. För att kunna 
ändra ett beteende till ett annat kan det därför krävas att det genom samspel sker en 
omdefiniering av situationen för att individen ska kunna andra uppfattning och se ett värde i 
ett förändrat beteende. Ett sådant samspel är det som uppkommer mellan coachen och dess 
klient varpå coachen har ett ansvar över vilken påverkan som sker på klienten vilket även är 
något som görs tydligt i resultatet. Att coacherna i studien främst uppmärksammar CHB i 
början av kontakten med klienter talar för att de kan ha en positiv påverkan gällande 
kompensationsbeteende. Kaklamanou et al. (2013) påvisar att individer som engagerar sig i 
kompenserande beteenden oftast gör det omedvetet vilket utifrån föreliggande studies resultat 
kan tala för att medvetandegörande kan fungera som ett effektivt arbetssätt för coacherna. 
Vidare redogör Bryant et al. (2012) för hur individer uppmuntrar varandra till kompenserande 
beteenden och kopplat till coachernas möjlighet till påverkan skapas en förhoppning att den 
positiva påverkan kan sträcka sig längre än till klienten ifråga. Att få individer att lyfta 
problemet, och uppmuntra varandra till en sund balans snarare än till att träning är ett måste 
efter att ha ätit något mindre hälsosamt. Den påverkan coacher har på klienter kan alltså i sin 
tur påverka vad individer förmedlar till andra i sin omgivning vad gäller sin egen och andras 
kroppar. Ovanstående förhoppning styrks utifrån studiens resultat vilket visade upp en 
uppfattning kring att de individer som anlitar en coach och betalar mycket pengar för att få 
hjälp ofta är motiverade och har en tydlig målsättning vilken gör att de lätt håller sig till sin 
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kostplan och därför inte kompenserar. Individer som behöver gå ner i vikt och som starkt tror 
på att använda sig av kompenserande beteenden riskerar enligt Kronick och Knaüper (2010) 
att misslyckas med att nå sina viktminskningsmål.  Det är kanske inte de individer som 
behöver påverkas i rätt riktning som får den hjälpen och därför behövs en större förändring i 
samhället där flera individer inkluderas. Ovanstående argumentation kan förstås som en del i 
den paradox gällande jakten på hälsa som Östberg (2013) redogör för där det verkar som att 
den ökade tillgången på verktyg och information inte bidrar till en ökad känsla av kontroll, 
utan snarare en känsla av att inte klara av att behålla kontrollen. Så hur kan coacher arbeta för 
att bidra till en hälsosam syn på kost och träning och inte till det paradoxala som Östberg 
(2013) lyfter? Utifrån studiens resultat och i enlighet med Lindgren och Eriksson (2010) kan 
slutsatsen dras att individer behöver inspireras till att kritiskt reflektera över hur samhället 
påverkar synsättet på hälsa, kropp och levnadsvanor. Coacherna behöver bidra till att skapa 
processer vilka möjliggör för individer att ställa sig misstänksamma till den ström av 
information som florerar i samhället för att kunna göra hälsosamma, medvetna val.  
 
Ytterligare en paradox som identifierats, utöver den som Östberg (2013) redogjort för 
gällande kontroll, handlar om extremer och vad som anses vara lagom. I Sverige som i många 
avseenden kallas för lilla landet lagom verkar klyftan mellan individer som lever strikt 
hälsosamt och de som lever ohälsosamt öka. Även om resultatet talar för att det idag ännu inte 
är socialt accepterat att vara extrem åt ettdera hållet verkar det som att vad som förr ansågs 
lagom inte längre är bra nog. Vad som anses vara lagom träningsintensitet- och mängd har 
förskjutits mot det extrema. Att leva hälsosamt med mycket träning och strikt kost är det som 
eftersträvas, men samtidigt anses det inte hälsosamt att aldrig unna sig frestelser. Individer 
förväntas alltså utöva extrema beteenden, utan att för den sakens skull bli fanatisk. 
Förskjutningen medför ett större avstånd för fysiskt inaktiva att faktiskt nå upp till vad som 
anses acceptabelt vilket skulle kunna bidra till ökad känsla av misslyckande. Vi menar att 
individer inte bör styras in i fack utifrån samhällets förväntningar och normer, utan bör 
stimuleras till ett lärande där de själva kommer fram till hur de vill utvecklas och vad de är 
villiga att engagera sig i, vilket är syftet med coachning (Egidius, 2009).  
 
Frågan är hur ovanstående paradox utvecklar sig? Vi upplever en oro över en större separation 
extremerna emellan och att ätstörda beteenden i framtiden kan bli socialt accepterat, vilket det 
är i extrema grupper i USA enligt resultatet. Vilket ansvar har coacher för att det inte ska bli 
mer regel än undantag att individer engagerar sig i ätstörda beteenden? Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv ses människan som flexibel och beteenden som resultat av 
sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2013). Med grund i detta menar vi att Sverige kanske 
behöver reglera vad coacher inom hälsoområdet får utge sig för att vara vilket bör vara styrt 
av utbildning och kompetens. På så sätt möjliggörs den positiva påverkan som synliggjorts i 
föreliggande studie, och den negativa påverkan vi stött på tidigare i form av bestraffning och 
skuldbeläggande kan bromsas. Att klyftorna kan komma att växa talar för en större ojämlik 
hälsa och då krävs bredare insatser än de som coacher kan arbeta med gentemot sina klienter. 
Den ojämlika hälsan är på den politiska agendan (Folkhälsomyndigheten, 2013) men frågan är 
om den aspekt som lyfts i föreliggande studie är inräknad. Vilka effekter dessa klyftor kan 
komma att ha på CHB och kompenserande beteenden ligger dock utanför denna studies 
ramar.  
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5.4 Resultatets tillförlitlighet  
Då studiens syfte innebär att förstå det studerade fenomenet CHB utifrån intervjupersonernas 
synvinkel, med intervju som metod, har som tidigare nämnt i metoddiskussionen ett flertal 
tolkningar skett under processens gång vilket har påverkat resultatet. Det blir därför svårt för 
forskaren att göra korrekta jämförelser mellan intervjupersoner vilket ändå är något som vi 
valt att göra genomgående i resultat och analys genom att i egna ord lyfta fram och beskriva 
den gemensamma förståelsen hos intervjupersonerna. Denna gemensamma förståelse bygger 
på uttalanden där vi tolkat fram nyckelord ur ett uttalande utan att detta ord på något vis sagts 
rakt ut. Det som vi tolkat ur ett uttalande är därför ingen bestämd sanning utan endast en 
tolkning av ett öppet reflekterande kring fenomenet CHB. Intervjuutskrifterna ses som 
verktyget för tolkning där vi som forskare fungerar som ett instrument. Nedan följer ett 
innehållsmässigt exempel på hur resultatet kan ha påverkats av vår metod och av oss som 
forskare. Vi efterfrågade huruvida och på vilket sätt intervjupersonerna tror att vad de säger 
och hur de agerar påverkar klienterna och fick svar som: "Allting jag säger till dem, det 
fångas upp mer eller mindre och kan missförstås om man inte är väldigt noggrann och tänker 
till...", "Ja alltså, man har märkt att när man sitter inne på tex en spetskunskap som man ändå 
gör så är det många som... ja, inte ser upp till en men de litar på en", "Jag känner ju ett 
ansvar för att folk inte ska få problem, psykiska, ätstörningar och sånt är ju jättevanligt", "De 
lägger ju sin hälsa i mina händer och det är jättefint av dem, de tror ju på mig, för allt jag 
säger sväljer dem så det är jätteviktigt vad jag säger, att jag, min inställning till detta är 
jätteviktig". Utifrån dessa citat tolkade vi att en genomgående uppfattning hos alla 
intervjupersoner är att de som coacher har en ytterst stor påverkan på vilken inställning deras 
klienter har till kost och träning och även på deras välmående. Även uppsatsens teoretiska 
grund, med utgångspunkt i ett sociokulturellt och symboliskt interaktionistiskt perspektiv, har 
villkorat analysen genom att påverka vilka uttalanden som anses som bärande för uppsatsen. 
Vi är medvetna om att ovanstående skulle kunna förstås på ett annat sätt, och att samtliga 
tolkningar bygger på andra tolkningar. De meningsbärande delar vi tillskrivit citaten är 
beroende av den helhetssyn vi som forskare har vilken är styrd av såväl utbildningsbakgrund 
som intressen. 

Vi nämner i metoddiskussionen att vi valde att definiera CHB för intervjupersonerna i 
inledningen av intervjun vilket kan ha speglat de svar som gavs kring frågeställningen hur 
CHB uppmärksammas hos individen. Den gemensamma uppfattningen av vad 
kompensationsbeteende är och hur det kommer till uttryck var i mångt och mycket 
densamma som den definition som vi gav dem. Svaret på denna fråga skulle därför kunna 
se annorlunda ut om vi istället valt att lämna definitionen av begreppet osagd. Vi har även 
förståelse för att genus kan vara en viktig del i diskussionen kring CHB, särskilt då 
majoriteten av den tidigare forskningen bygger på studier av unga kvinnor men vi har som 
nämnt i metodavsnittet valt att inte låta kön vara en variabel för analys i något avseende. 
Men vi är även medvetna om att genus kan vara viktigt för att förstå hur informanterna 
uppmärksammar fenomenet olika och med ett konkret genusperspektiv hade eventuella 
skillnader kunnat undersökas och synliggöras. Intervjupersonernas uttalanden visade på 
skillnader i kompensationsmönster såväl mellan olika åldrar, yrkesgrupper, 
träningsintensitet samt kön varför vi valde att inte nämna  genusskillnader i större 
utsträckning än en skillnad som alla andra skillnader i resultatet. Ytterligare en del i 
metoden som påverkat resultatet och som blev mindre bra är det faktum att majoriteten av 
intervjupersonerna hade samma utbildningsbakgrund till en följd av det snöbollsurval som 
gjordes. Detta blev särskilt tydligt i talet kring hur coachen påverkar klienten samt hur man 
bör arbeta hälsofrämjande med fenomenet då samtliga intervjupersoner med 
högskoleutbildning exempelvis uttryckte just vikten av en högre utbildning för alla 
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personliga tränare/coacher samt att motverka osäkerhet och okunskap hos klienterna för att 
främja egenmakt. Majoriteten av intervjupersonerna belyste även att CHB verkade minska 
hos klienterna allt eftersom samarbetet mellan coach och klient fortskred vilket vi 
reflekterar skulle kunna se annorlunda ut om intervjupersonerna hade haft en lägre 
kunskapsnivå. 

 
6. Slutsatser och didaktiska implikationer  
Avsnittet presenterar vägledande implikationer för hur vi upplever att resultatet kan överföras 
till andra relevanta situationer men bör inte ses som en generalisering i största allmänhet. Vi 
presenterar även konkreta åtgärder för coacher, samt för en koppling till det 
hälsopedagogiska fältet.  
 
Utifrån den vidare förståelse vi eftersökt med studien drar vi vägledande slutsatser kring att 
Compensatory health beliefs inte är ett omdiskuterat fenomen i sammanhang där fysisk 
aktivitet förekommer men att det är ett utbrett tankesätt oavsett ålder, kön och 
träningsintensitet som kommer till uttryck genom den uttalade synden där individen upplever 
ett tvång att träna till följd av ett högt kaloriintag. CHB verkar därmed som en självreglering 
för att skapa balans mellan motivationskonflikter där de kompenserande strategierna används 
som såväl kort- som långsiktiga lösningar. Bakgrunden till CHB beskrivs bygga på normer i 
omgivningen där förhållandet mellan normer och CHB i slutändan verkar ha en negativ 
inverkan på hälsan då CHB ses som ett uttryck för kroppsmissnöje och dålig självkänsla. 
CHB framställs även huvudsakligen ha negativ påverkan på den fysiska hälsan då det beskrivs 
som orealistiskt att kompensera ett sämre beteende med ett bättre. Resultatet talar för att en 
faktor som är särskilt avgörande i utvecklandet av CHB är den förvirring som existerar i 
samhället kring kost och träning då individer drar slutsatser utifrån mindre vetenskapligt 
validerad information som lyfts i massmedia och sociala medier och att särskilda 
bestämningsfaktorer för beteendet kan vara låg självkänsla, osäkerhet, okunskap samt hets 
från såväl omgivning som sociala medier. 

Coacher inom fysisk aktivitet verkar ha stor betydelse för påverkan rörande CHB och då 
coacherna i studien främst uppmärksammar CHB i början av kontakten med klienter talar det 
för att de har en positiv påverkan gällande fenomenet. Klienter påverkas enligt resultatet av 
vad coacherna gör, säger och inte säger då coacher betraktas som en auktoritet som besitter 
alla svar varpå de krav, uttalade som outtalade, som coacherna ställer påverkar klienternas 
tankesätt och beteende. Resultatet talar för att individer tar efter vad som sägs och visas upp i 
sociala medier utan att ifrågasätta och att coachernas betydelse rörande fenomenet därmed blir 
att bidra till att skapa processer vilka möjliggör för individer att ställa sig misstänksamma till 
den ström av information som florerar i samhället för att kunna göra hälsosamma, medvetna 
val baserade på en inre motivation.  

Som hälsopedagoger har vi en förhoppning att coacher, med hjälp av lämpliga pedagogiska 
insatser, kan påverka individer till att utveckla en hälsosam syn på kost och fysisk aktivitet. 
En slutsats som dras med utgångspunkt i föreliggande studie är att utbildningar, 
medvetandegöranden och processer som bidrar till vidare förståelse är insatser vilka kan bidra 
till en bättre självkänsla, attityd till kost och träning och kunskapsnivå. Utbildning bör ske på 
såväl coach som klientnivå för att ge större kunskap kring träning- och näringslära, öka 
förståelse och belysa den existerade problematiken kring CHB. Utifrån studiens resultat kan 
slutsatsen dras att individer behöver inspireras till att kritiskt reflektera över hur samhället 
påverkar synsättet på hälsa, kropp och levnadsvanor varför feedback snarare än rena 
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instruktioner belyses som en viktig del i lärandeprocessen med syfte att genom reflektioner 
skapa en bättre självkänsla och tilltro till den egna förmågan hos klienten. Vi vill dock i 
enlighet med resultatet belysa att det kanske inte är de individer som behöver påverkas i rätt 
riktning som investerar i en coach och att det därför behövs en större förändring och insatser i 
samhället där fler individer kan inkluderas. 
  
    
6.1 Förslag till framtida forskning 
Vi har genom föreliggande studie fått uppfattningen om att CHB kan ha negativ inverkan på 
hälsan i sin helhet men det krävs ytterligare forskning för att bättre förstå vilka kort- och 
långsiktiga effekter CHB kan ha på beteendeförändringar. I resultatet framgick att majoriteten 
av studiens intervjupersoner hade en kandidatutbildning och flera vidareutbildningar vilket vi 
upplever har villkorat studien och föreslår därför en liknande studie där urvalet istället baseras 
på coacher inom fysisk aktivitet med en kortare utbildning liksom de två-tre veckors 
intensivkurser som numera är vanliga på marknaden. Finns det en utbildningsskillnad i hur 
coacher arbetar för att inte bidra till den negativa effekten CHB kan ha på hälsan?  
 
Studien har visat att CHB till mångt och mycket rotar sig i ett kroppsmissnöje varpå vi ser ett 
behov av att studera positiv kroppsuppfattning och vad som utmärker personer som faktiskt är 
nöjda med sina kroppar för att finna vilka bestämningsfaktorer som bör arbetas med hos de 
individer som på grund av ett kroppsmissnöje nyttjar sig av CHB och kompenserande 
beteenden. Vad är det som gör att vissa individer, trots ett normativt kroppsmissnöje, 
bibehåller en sund relation till sin kropp samt en hälsosam syn på kost och fysisk aktivitet?  
 
Vi ser även en vikt av att vidare studera vilken påverkan de stora klyftorna som förväntas 
uppstå mellan individer som ”lever strikt hälsosamt” och de som ”lever väldigt ohälsosamt” 
kan ha på fenomenet CHB. Hur kan CHB komma utvecklas i takt med samhällsutvecklingen 
och vilka arbetssätt krävs för att nå ut till de individer som faktiskt behöver det mest?  
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Bilaga 1 

Välkomstbrev inför intervju 
 

Du som är coach (Personlig tränare och/eller instruktör) inom fysisk aktivitet inbjuds 
härmed till en intervju angående att unna sig frestelser och straffa sig med träning. 
Vi är två studenter på det hälsopedagogiska programmet 180hp på Högskolan i Halmstad som 
skriver ett examensarbete på 15hp som avser att belysa hur fysiskt aktiva individer använder 
sig av kompenserande beteenden för att uppnå en balans mellan att maximera njutning och 
minimera skada. Vi upplever att hälsa är en stor trend i samhället, och uppmärksammar ett 
behov individer har att redogöra för att de unnar sig mat och kompenserar för dåligt leverne 
med träning. Människor använder sig av kompensationsbeteenden för att lösa dilemman 
mellan skuld och njutning. Ett exempel är följande: individer ställs inför frestelser och längtan 
att äta utsökta men ohälsosamma livsmedel, röka och dricka alkohol men samtidigt att nå mål 
vilka innebär att leva hälsosamt, att vara smal och/eller atletiskt. 
  

 
Intervjun kommer att ta omkring 45 minuter och vi kommer att använda oss av anteckningar 
samt spela in samtalet för kunna analysera resultatet. Vi har tystnadsplikt och all information 
som samlas in behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter kommer att kunna förknippas med 
enskilda individer eller arbetsplatser. Möjlighet kommer att ges att ta del av examensarbetet 
om så önskas. Vi vill understryka värdet av deltagandet i studien då detta ämne är högaktuellt 
och av stor betydelse för framtida pedagogiska insatser i arbetet för en sund inställning till 
kost och träning.   
 
Tveka inte på att höra av er vid eventuella frågor! 
 
___________________________________________________________________________ 
Louise Olsson                                               Maja Svensson 
Louols12@student.hh.se                              Majsve12@student.hh.se 
070 *** ** **    070 *** ** ** 
Handledare för examensarbetet: Lars Kristén, Universitetslektor: Lars.Kristen@hh.se,  
035 - ******           

 
 

 

 

Huvudsyftet med studien är att baserat på en tolkning av coachers upplevelser av 
Compensatory health beliefs (CHB) skapa en vidare förståelse för fenomenet och 

vilken påverkan coacher kan ha på fysiskt aktiva individers CHB. Delsyftet är att lyfta 
fram lämpliga pedagogiska insatser som coacher utifrån sin förståelse för CHB 

föreslår kan bidra till en hälsosam syn på kost och träning. 



 
 

Bilaga 2 
 
   Intervjuguide  

 
(Hur synliggörs CHB:s hos idrottsutövare?) 

• Vad tänker du när du hör kompensationsbeteende? 
 
Definiering av begreppet, vad menar vi med kompensationsbeteende? 
Compensatory health beliefs (CHB) är övertygelser om att de negativa effekter ett beteende 
medför kan kompenseras eller neutraliseras genom de positiva effekterna av ett annat beteende 
(Kaklamanou, Armitage & Jones, 2013).   
 
 

• Märker du av kompensationsbeteende hos klienter/idrottsutövare i ditt arbete?  
Isf på vilket sätt? 

• Vad tror du kompensationsbeteende grundar sig i/kommer ifrån? 
• Vad tror du kompensationsbeteende kan leda till/få för effekter på såväl den fysiska 

som psykiska hälsan?  
• Ser du positiva eller negativa effekter med kompensationsbeteenden? utveckla gärna. 
• Tror du att “hälsohetsen” har en roll gällande kompensationsbeteende? På vilket sätt? 
• Har du själv erfarenheter av kompensationsbeteende? (Fysisk aktivitet som 

bestraffning - skola, lagsport etc?) 
• Finns det någon viss typ av person som utövar kompenserande beteenden?  

 
Vilken roll har ledare inom fysisk aktivitet rörande fenomenet?  

• Om en klient skulle ge uttryck för att exempelvis ha “syndat i helgen”, Hur skulle du 
bemöta detta? Vad skulle du säga? Hur hanterar du det?  

• Har du använt dig av / använder du dig av fysisk aktivitet som bestraffning? motivera 
varför/varför inte.  

• Hur kan din roll bidra till kompensationsbeteende, såväl öka som minska?  
• Reflekterar du över hur ditt eget agerande kan påverka kompensationsbeteende hos 

klienter?   
 
Hur kan CHB:s (negativa) inverkan på hälsa effektivt reduceras? 

• Hur arbetar du nu / hur kan du i framtiden arbeta för att bidra till en hälsosam syn på 
kost och träning?  

• Vad tror du krävs för en reducerad effekt? Vilka tankeprocesser behövs för att 
förändra beteendet?  

• Framtidsutsikt - hur har fenomenet utvecklats i Sverige om 10 år? Hur arbetar du då? 
 

Följdfrågor:  
Berätta mer? 
Kan du utveckla? 
Kan du ge något exempel? 
Hur menar du då? 
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