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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka idrottslärare och skolsköterskors uppfattningar om 

förekomsten av ortorexi på högstadie- och gymnasieskolor. Med detta som utgångspunkt var 

mina frågeställningar: Anser idrottslärare och skolsköterskor att det finns ett problem med 

ortorexi i skolan? Anser idrottslärare/skolsköterskor att media påverkar elevernas kroppsbild? 

Har skolpersonalen tid och möjlighet att upptäcka ett eventuellt problem? Skiljer sig 

idrottslärarnas och skolsköterskorna uppfattning åt? 

 

Metod 

Halvstrukturerade intervjuer ligger som grund för denna kvalitativa studie. Urvalet skedde 

genom ett bekvämlighetsurval. En e-postförfrågan skickades ut till tjugofem idrottslärare och 

skolsköterskor i Östergötland. Intervjuer genomfördes sedan med sex deltagare som svarade 

positivt på förfrågan. Av dessa var det fyra manliga respektive två kvinnliga deltagare som 

arbetar på högstadiet respektive gymnasiet. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. I takt 

med att intervjuerna blev klara analyserades dem med hjälp av öppen och selektiv kodning 

med inspiration från Grundad teori. 

 

Resultat 

De flesta deltagares uppfattning var att media påverkar ungdomarnas kroppsuppfattning i stor 

utsträckning. De ansåg att det finns en stor fixering kring kost och träning i dagens samhälle 

och att de även har uppmärksammat detta hos eleverna. Vidare ansåg samtliga deltagare att 

ortorexi är ett problem i samhället men huruvida det återfinns i skolan rådde det delade åsikter 

om. Flera deltagares uppfattning var att det fanns både tid och möjlighet att upptäcka ett 

problem även om de också uttryckte svårigheter att se varningstecken. Idrottslärarnas och 

skolsköterskornas uppfattningar var samstämmiga i de flesta avseenden. Just i fråga om 

ortorexi är ett problem i skolan skiljde sig åsikterna åt då vissa deltagare ansåg att det fanns 

ett problem medan andra deltagare inte ansåg att det var ett problem på de skolor de arbetade. 

 

Slutsats 

Deltagarnas uppfattning om hur media och dagens kost- och träningsfixerade samhälle 

påverkar eleverna antyder att det kan finnas en risk att ortorexi är ett växande problem bland 

ungdomar på högstadie- och gymnasieskolor.  
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Introduktion 

I dagens samhälle får vi ständigt ta del av olika mediers tips och råd till ett bättre och 

hälsosammare liv. De berättar hur vi bör träna, äta och hur vi ska se ut. Men hur påverkar det 

här budskapen oss? Fler och fler individer är aktiva och tränar väldigt mycket och medierna 

menar att det finns en ny problematik i samhället, nämligen överdriven fixering vid att leva 

hälsosamt. Men när börjar det? Det är enligt mig en viktig fråga och något som bör 

uppmärksammas. 

1 Bakgrund 

I bakgrunden ges en introduktion kring kroppsuppfattning, ortorexi och överdriven träning. 

1.1 Media, ideal och självuppfattning 

I västvärlden är missnöje med den egna kroppen ett utbrett fenomen och majoriteten av 

kvinnorna säger sig vara missnöjda med sin vikt och/eller kroppsform (Jones, Buckner & 

Millner 2014). Inom litteraturen är det ett populärt antagande att även mäns missnöje har ökat 

de senaste åren. Dock saknas stöd för detta. Anledning är att det inte har gjorts tillräckligt 

många studier på mäns kroppsuppfattning (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014, s. 130). 

Västvärlden är väldigt fokuserade på ett smalt ideal. Studier har visat att ett starkt 

kroppsmissnöje kan leda till ett stört ätbeteende och i värsta fall ätstörningar (Fergusson, 

Munoz, Contreras & Velasquez (2011). Jones, Buckner och Miller (2014) lyfter även de fram 

sambandet mellan ätstörningar och kroppsmissnöje. I deras studie, där de undersökte 

fenomenet hos flickor i åldrarna 12-17, såg de att kroppsmissnöjet börjar redan hos barn. Runt 

14-års ålder ökar successivt missnöjet med den egna kroppen, för att sedan fortsätta stiga hos 

15- och 16-åringar. Vid 17-års ålder såg de sedan att missnöjet planade ut för att sedan sjunka 

något. Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014, s. 89) har i sitt projekt undersökts 

ungdomars kroppsmissnöje och sett att de individer som haft en negativ kroppsuppfattning i 

tidiga tonåren fortsätter ha det under hela sin tonårstid. Speciellt om det visar sig redan vid 

10-års ålder. Det är i tonåren som de mer allvarliga konsekvenserna av kroppsmissnöjet visar 

sig, som till exempel ätstörningar eller depressioner. (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 

2014, s. 79). Fergusson et al (2011) menar att sambandet mellan media och missnöjet med den 

egna kroppen är svagt. Det finns vissa individer som påverkas mycket utav media men det är 

främst jämnåriga som påverkar kroppsuppfattningen negativt. Har man blivit retad och utsatt 

av negativa kommentarer om sin kropp finns det en ökad risk för att utveckla en ätstörning 
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senare i livet (Jones, Buckner & Millner 2014). Ätstörningar är en av de allvarligaste 

konsekvenserna av ungdomars kroppsmissnöje. De flesta som drabbas är i 14–16-års åldern 

när de insjuknar. Viktigt att poängtera är att det inte enbart är ett kroppsmissnöje som gör att 

individer utvecklar någon form av ätstörning. Dock kan det vara det som är svårast att komma 

till rätta med när man behandlar en ätstörning. (Frisén, Gattario Homlqvist & Lunde 2014, ss. 

98-100) 

1.2 Träningsberoende/överdriven träning 

Det är väldokumenterat att motion och träning är bra för oss människor. Men vad händer när 

det går över styr? Vad räknas som för mycket träning och vad är riskerna med det? 

Enligt Meyer, Taranis och Touyz (2008) blir träning ohälsosam när längden på träningspassen, 

mängden träning och intensiteten överstiger mängden som krävs för fysisk hälsa. När detta 

händer förekommer det inte enbart psykiska risker för individen utan det kan även vara en 

risk för den fysiska hälsan, till exempel skador på grund av för mycket träning (Landolfi 

2013). En dansk studie av Lichtenstein, Christiansen, Bilenberg och Støving (2014) 

undersökte förekomsten av träningsberoende hos en normalviktig, sportig population i 

Danmark och lyfter där fram 6 komponenter som är karaktäristiska för ett träningsberoende.  

 När träningen blir det viktigaste i individens liv 

 Ett sätt för individen att kontrollera sitt humör 

 En ökad tolerans (det krävs högre doser träning för att uppnå önskad effekt) 

 Abstinenssymptom (till exempel irritation eller nedstämdhet till följd av minskad 

träningsdos) 

 Konflikter i privatlivet på grund av individens träningsbeteende  

 Individen faller tillbaka i träningsvanorna efter en tids uppehåll  

 

Lin och Grigorenko (2014, s. 29) påpekar även att en medvetenhet om 

tvångsträningssymptomet samt en ökad prioritering för att upprätthålla sitt beteende är 

karaktäristiska för ett träningsberoende. Naylor, Mountford och Brown (2011) menar att det 

inte är mängden träning som gör att det räknas som ett beroende utan hur individen reagerar 

vid ett missat träningspass. Om individen får ångest på grund av att den inte tränar eller tränar 

trots sjukdom är det ett tecken på ett träningsberoende. Det kan vara svårt för omgivningen att 

uppmärksamma ett träningsberoende då samhället ser träning som en nödvändighet för ett 

hälsosamt leverne. Både samhället och den drabbade individen ser träningen som något 
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positivt och att det är mer normalt att lägga flera timmar om dagen på att träna än att till 

exempel spela tv-spel. Det kan vara en anledning till att träningsberoende inte är så välkänt 

och svårdokumenterat. (Berczik, Szab, Griffiths, Kurimay, Kun, Urbán & Demetrovics 2012)  

1.3 Överdriven träning i samband med ätstörningar 

Överdriven träning är ofta en början på en ätstörningsproblematik. Det är även den överdrivna 

träningen som är de mest långvariga symptomen när man behandlar en ätstörning (Meyer, 

Taranis & Touy 2008). Motiven för träningen är en viktig del för att utveckla ett 

träningsberoende. Tränar man för att gå ner i vikt finns det en högre risk för att utveckla ett 

träningsberoende än om man tränar för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Uppvisar 

individen även höga skuldkänslor vid ett missat träningspass är det också en riskfaktor. 

(Mond, Cook Myers, Crosby, Hay & Mitchell 2008) 

Meyer, Taranis och Touyz (2008) lyfter även de fram betydelsen av yttre motivationskällor, 

som till exempel en önskan att förändra sin kropp eller viktnedgång, som en riskfaktor. De 

påpekar även att individer med ett träningsberoende ofta jagar en, för dem, ideal kroppsbild. 

Man kan se en störd kroppsuppfattning hos individer som uppfattar sin kroppsstorlek 

annorlunda än verkligheten. Dessa individer upplever även ofta negativa känslor när deras syn 

på sin kropp faller utanför samhällets normer för den ideala kroppen (Eriksson, Baigi, 

Marklund & Lindgren 2008). Många individer med ett träningsberoende ligger i riskzonen för 

att utveckla en ätstörning (Meyer, Taranis & Touyz 2008).  

1.4 Ortorexi 

Ortorexi är ett relativt nytt begrepp som myntades av Steven Bratman 1997. Ordet ortorexi 

kommer från grekiskans ”orthos” som betyder rätt/riktig och ”orexis” som betyder 

aptit/hunger. En individ med ortorexi utvecklar en besatthet vid nyttiga livsmedel (Chaki, Pal 

& Bandyopadhyay 2013). För en ortorektiker är dennes diet den enda tänkbara och individen 

känner ofta en överlägsenhet gentemot andra tack vare att de klarar av att hålla sin strikta diet. 

Ortorexi kan leda till undernäring, social isolation, vridna prioriteringar och tvångsmässiga 

vanor. Vissa individer svälter hellre sig själva än att välja ett, för dem, onyttigt alternativ. 

(Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella 2004) 

Inom forskningen råder det delade meningar om huruvida ortorexi ska klassas som en 

ätstörning eller som en personlighetsstörning. Ortorexi klassas inte som en ätstörning i 

dagsläget. Det finns fyra kategorier av ätstörningar vilka benämns Anorexia nervosa, Bulimi 

nervosa, hetsätning och ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Där ortorexi skulle 



4 

 

placeras i ätstörning UNS. Enligt flera forskare borde samtliga ätstörningar räknas som en 

personlighetsstörning. (Mathieu 2005) 

Även definitionen av ortorexi är omdebatterad. Brytek-Matera (2012) lyfter fram vikten av 

”ren” mat för en ortorektiker och att en individ med ortorexi saknar en önskan om 

viktnedgång till skillnad från en individ med till exempel anorexi eller bulimi. På grund av 

detta anser hon inte att ortorexi ska klassas som en ätstörning även om det finns likheter 

mellan ortorexi och de etablerade ätstörningarna. Exempelvis är dessa individer väldigt 

detaljerade, noggranna och försiktiga som personer samt att de även har en strävan efter att 

vara perfekta (Brytek-Matera, 2012). Bratman & Knight (2000, s. 19, 34) menar att det är en 

ätstörning och att ortorexi även har liknande symptom som vid tvångssyndrom. Lin & 

Grigorenko (2014, s. 10) har en annorlunda definition av ortorexi där de inkluderar 

överdriven träning i symptombilden. I litteraturen omfattar ortorexi många gånger endast en 

fixering vid nyttiga livsmedel men det kompensatoriska beteendet omfattar även en 

överdriven träningsdos i realiteten. Hur allmänheten ser på fenomenet passar även in i den 

bilden (Lin & Grigorenko 2014, s. 10). Nationalencyklopedins definition av ortorexi 

överensstämmer med Lin & Gringorenkos studie från 2014 då även de lyfter fram att en 

fixering vid träning och låg kroppsvikt ofta ingår i sjukdomsbilden (Nationalencyklopedin, 

2014). 

1.5 Möjliga orsaker till ortorexi 

Vad som är den fysiska orsaken till ortorexi är inte vetenskapligt belagt men man vet att bland 

annat att medial påverkan, uppväxtmiljö och kulturell bakgrund kan starta förloppet (Lin & 

Grigorenko 2014, s. 83). Bratman & Knight (2000, s. 58, 65) lyfter fram en önskan om att ha 

totalkontroll över sitt liv som en möjlig orsak till att utveckla ortorexi. De tar även upp andra 

möjliga orsaker så som rädsla för sjukdomar, en känsla av trygghet och en vilja att passa in i 

samhällets skönhetsideal. Även Lin & Grigorenko (2014, ss. 83-88) tar upp en önskan om att 

passa in i, de av media förmedlade, skönhetsidealen som en möjlig orsak. Hos unga tjejer har 

de uppmärksammat att negativa kommentarer fällda angående kroppen har påverkat deras 

kroppsuppfattning på ett negativt sätt och det har varit en orsak till att dessa tjejer har 

utvecklat ortorexi. Andra faktorer som lyfts fram är personliga traumatiska upplevelser, 

grupptryck och extrema dieter.  

Enligt Bratman och Knight (2000, s. 204, 217) är det första steget till tillfrisknande från 

ortorexi att erkänna att man har ett problem med en fixering vid hälsosamma livsmedel. 

Därefter behöver den drabbade individen lära sig att äta normalt. Ortorexi saknar 
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evidensbaserade behandlingsmetoder och har en komplex bakgrund vilket kräver en 

flexibilitet i behandlingsmetoder. Behandlingsmetoderna behöver även vara individanpassade 

(Lin & Grigorenko 2014, s. 91, 97). 

1.6 Problem 

Det finns inte mycket forskning om ortorexi då det är ett relativt outforskat begrepp. De 

studier som finns är inriktade på prevalensen av fenomenet. Donini et al (2004) har undersökt 

prevalensen av ortorexi i Italien och fann att 6,9 % av 404 deltagare led av ortorexi. Det har 

även gjorts en svensk studie som undersökte förekomsten av ortorexi på fitnesscenter 

(Eriksson et al 2008). Ungdomars kroppsbild har däremot studerats flitigt och man vet att 

ätstörningar oftast uppkommer i tonåren. Det saknas dock forskning kring ungdomar och 

ortorexi. Med anledningen av detta känns det aktuellt att undersöka skolpersonalens 

uppfattning om ortorexi i skolan. Viktigt att notera är att studien inte undersöker förekomsten 

av ortorexi hos eleverna utan endast skolpersonalens uppfattning av fenomenet. Vidare bygger 

även definitionen av ortorexi på personalens uppfattning, varför det inte läggs någon vikt vid 

litteraturens definition. 

1.7 Teoretisk anknytning 

Jag valde att inspireras av Grundad teori då det är vanligt att använda till att ”bygga teorier”. 

Jag har dock valt att lyfta in ytterligare teoretiska perspektiv. I detta kapitel presenteras de 

teoretiska anknytningarna jag har använt mig av i arbetet. 

1.7.1 Grundad teori 

Grundad teori introducerades av Glaser och Strauss på 1960-talet. Det är en process där 

insamlandet av data och analysen av datan förekommer parallellt. Begreppet, grundad, 

kommer ifrån tanken att slutsatser och teorier ska vara grundade i empirin (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 326). Till skillnad från etablerade teorier har man inom Grundad teori 

möjlighet att utgå från den insamlade datan för att sedan utveckla en teori (Thornberg & 

Forslund Frykedal 2009, s. 39). Datan som samlas in ger forskaren uppslag och väcker tankar 

som sedan styr den fortsatta datainsamlingen. Den ursprungliga problemformuleringen är 

tillsammans med de frågor som väcks under processen grunden i metodvalet. Vilket gör att 

det krävs ett flexibelt förhållningssätt till insamlandet av datan. Det är lämpligt att använda 

sig av kvalitativa metoder för datainsamling då man kan få information om yttre händelser så 

väl som deltagarnas definitioner av situationen. (Thornberg & Forslund Frykedal 2009, s. 40) 
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Under forskningsprocessen jämförs ständigt kategorier och koder för att hitta likheter och 

skillnader. Detta arbetssätt benämns inom Grundad teori som konstant jämförande analys 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 326). Att hålla en skeptisk attityd till olika begrepp och 

kategorier, som hela tiden betraktas som provisoriska, anses vara viktigt (Thornberg & 

Frykedal 2009, s. 56). En kritik till Grundad teori är att det är i princip omöjligt att lägga 

andra teorier helt åt sidan och förhålla sig naivt empirisk till den insamlade datan. Thornberg 

(2012) föreslår att man nyttjar tidigare forskning och teori i forskningsprocessen, detta kallar 

han för informerad grundad teori. Thornberg och Forslund Frykedal (2009, s. 58) menar att 

Grundad teori kan betraktas som en verktygslåda, där det är möjligt att välja ut analysverktyg 

utan att detta nödvändigtvis leder fram till en teoretisk modell.  

1.7.2 Social konstruktion 

Inom social konstruktionsteori ser man kroppen som en mottagare av sociala meningar och att 

den formas, begränsas och till och med är uppfunnen av samhället. Teoretiker inom social 

konstruktion anser att man inte enbart kan analysera kroppen ur ett biologiskt perspektiv utan 

menar att kroppens karaktär, betydelse och de gränser som existerar mellan olika grupper av 

människor är sociala produkter och inte är grunden i samhället (Shilling 1993, s. 70). Detta 

kan te sig som en förklaring till att vissa individer utvecklar ohälsosamma beteenden så som 

ortorexi, då individen uppfattar att träning och hälsosam kosthållning är önskvärt ur ett 

samhällsperspektiv. Kroppen har blivit en central del av jagidentiteten och människor blir i 

allt större utsträckning ansvariga för hur de presenterar sina kroppar. (Johansson 1998, s. 438) 

Det finns flera olika influenser inom social konstruktionsteori av vilka jag har inriktat mig på 

Goffmans teori. Goffman menar att hanteringen av kroppen är en central del i möten, sociala 

roller och sociala relationer. Kroppen spelar även in i relationen mellan en individs 

självidentitet och dens sociala identitet (Shilling 1993, s. 74). Enligt Giddens väljer människor 

i viss utsträckning sin egen livsstil. Kunskapen om konsekvenser av olika beteenden har vuxit 

fram i dagens samhälle och är något som påverkar människors val av livsstil. Denna kunskap 

är ofta motsägelsefull då experters råd om till exempel hälsometoder många gånger är oeniga 

och människor måste ta ställning till hur man ska bete sig med tanke på dessa råd och 

anvisningar. (Johansson 1998, s. 438-439). 

1.7.3 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en benämning av flera inriktningar inom sociologi och 

socialpsykologiskt perspektiv. Teorin pekar på att språkligheten är det väsentligaste hos en 
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människa och att det i grunden gör oss till en social varelse. Blumer myntade begreppet och är 

en representant för en av dagens inriktningar. (Berg 1998, ss. 154-155) Han konstaterar att 

samhället består av individer med en ”jag”-känsla. Det innebär att de, när de hanterar 

fenomen i sin omgivning, kan referera till sig själva. Genom att upprätta relationer till 

omvärlden blir människan skapande och omvärlden blir ett objekt på grund av den mening 

som människan präglar på det objektet. (Berg 1998, ss. 154-155) 

Objektet får sedan sin mening genom den individ som agerar emot den. Man kan säga att 

individen skapar sina objekt och handlar emot dess mening. Individen och samhället är i 

konstant förändring då våra tolkningar av varje situation skiftar (Oliver 2012). När individer 

ser likheter hos sina respektive handlingar och slår ihop dem blir ett kollektiv handlande 

möjligt (Berg 1998, ss. 157-158). Människor sätter sig själva i andra aktörers situation för att 

kunna definiera situationen man befinner sig i. I varje situation adopterar vi det perspektiv 

som definierar oss själva bäst. Genom att skapa en bild av hur andra ser på oss och hur vi tror 

att de dömer oss i vårt handlande agerar vi utefter hur vi tror att andra uppfattar oss (Oliver 

2012). Goffman har tagit en särställning inom symbolisk interaktionism och anser att 

människan i hög grad bestäms utifrån situationen och de sociala spel som människan bedriver 

med andra i varje situation (Berg 1998, s. 170). 

1.7.4 Kommentarer 

Som Thornberg och Forslund Frykedal (2009, s. 58) beskriver som ett möjligt 

tillvägagångssätt, har jag valt att använda Grundad teori som ett verktyg i processen utan att 

utforma min egen teori. Jag har förhållit mig mer deskriptivt kring deltagarnas uppfattningar. 

Social konstruktionsteori förklarar hur vi ser på kroppen i dagens samhälle och att den spelar 

en stor roll för de sociala roller som vi människor vill passa in i. Hur vi människor ser på våra 

kroppar är en viktig aspekt för att analysera deltagarnas svar. Då symbolisk interaktionism 

handlar om samspelet i mänskliga relationer anser jag även detta vara en relevant teori för 

mig att använda mig av då jag i mitt arbete undersöker deltagarnas uppfattning kring ortorexi 

hos deras elever. Undersökningen av deras uppfattning kring ortorexi handlar både om 

förekomsten och om varför det kan uppstå. 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka idrottslärare och skolsköterskors uppfattning om 

förekomsten av ortorexi på högstadiet och gymnasiet. Med utgångspunkt i detta är mina 

frågeställningar:  
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 Anser idrottslärare och skolsköterskor att det finns ett problem med ortorexi i skolan? 

 Anser idrottslärare/skolsköterskor att media påverkar elevernas kroppsbild?  

 Har skolpersonalen tid och möjlighet att upptäcka ett eventuellt problem? 

 Skiljer sig idrottslärarnas och skolsköterskorna uppfattning åt? 

2 Metod 

Genom en kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie har idrottslärares- och skolsköterskors 

uppfattning om ortorexi på högstadie- och gymnasieskolor undersökts. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med hjälp av kodning. 

2.1 Urval 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman 2001, s.114) Detta på 

grund av att deltagarna skulle finnas i ett område som gjorde det praktiskt möjligt att 

genomföra intervjuerna. E-post skickades ut till tjugofem idrottslärare- och skolsköterskor på 

gymnasie- och högstadieskolor i Östergötland. Intervjuer genomfördes sedan med de 

individer som svarade positivt på e-postförfrågan. I e-postet uttrycktes en önskan om att 

deltagarna skulle ha kunskap, åsikter eller intresse kring ätstörningsproblematik. På så sätt 

fick jag tag i deltagare som var intresserade av att delta i studien, samt hade tankar och åsikter 

att bidra med. Totalt genomfördes sex intervjuer, fyra intervjuer med idrottslärare och två 

intervjuer med skolsköterskor. Samtliga idrottslärare var män i 30-årsåldern. Två arbetade på 

högstadiet och två arbetade på gymnasiet. Skolsköterskorna var båda kvinnor, den ena i 30-

årsåldern och den andra i 60-årsåldern. Även där blev det en jämn fördelning mellan 

högstadie- och gymnasieskolor. Samtliga deltagare arbetade på kommunala skolor.  

2.1.1 Bortfall 

Av tjugofem e-postförfrågningar fick jag svar på sju, varav sex ställde sig positiva till att delta 

i studien och en tackade nej på grund av hög arbetsbelastning. Det är svårt att uttala sig om 

orsaken till att inte fler svarade på min förfrågan om att delta i studien. En anledning kan vara 

bristande intresse. En annan möjlig orsak kan vara samma anledning som den som nekade, 

nämligen brist på tid och hög arbetsbelastning.  

2.2 Material 

En halvstrukturerad intervjuguide konstruerades (se bilaga 2). Halvstrukturerade intervjuer 

består av olika teman som ska diskuteras och deltagarna har frihet att utforma sina egna svar 
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(Bryman 2001, s. 301). Genom att använda en halvstrukturerad intervjuguide gavs 

möjligheten att vara flexibel och kunna följa upp intressanta sidospår. Intervjuguiden bestod 

av följande teman: Bakgrundsinformation, Samhällets syn på kost och träning, Skolans syn på 

kost och träning, Ortorexi, Din roll och Ungdomar. Under varje tema fanns några förslag på 

frågor som jag ville ha svar på. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och filerna 

fördes sedan över till datorn för att transkriberas i sin helhet. Till hjälp för att transkribera 

intervjuerna användes Express Scribe Transcription Software 

(http://www.nch.com.au/scribe/).  

2.3 Transkription 

Intervjuerna transkriberades med utgångspunkt i professor Per Linells (1994) Transkription av 

tal och samtal: teori och praktik. Han beskriver tre nivåer av transkriptioner, där den högsta 

ligger nära det talade ordet. Där inkluderas pauser, talstyrka och så vidare. I den mellersta 

nivån ligger transkriberingen aningen närmare skriftspråk för att i den lägsta nivån nästan 

vara helt normerad till skriftspråk. Jag har valt att lägga mig, som jag tolkar det, på den 

mellersta nivån där återgivningen har förenklats men transkriptionen fortfarande är ordagrann. 

I transkriptionen har jag utelämnat pauser, harklingar och dylikt. Detta på grund av att det inte 

är en samtalsanalys som ska genomföras utan det är innehållet i vad som sägs som är 

intressant. I presentationen av resultaten har en viss redigering av citaten gjorts. Detta för att 

öka läsbarheten samt för att deltagarna ska bli framställda på ett rättvist sätt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54). Jag har själv transkriberat det insamlade materialet. Det kan 

vara en fördel då jag känner materialet samt har möjlighet att börja analysprocessen redan 

under själva transkriberingen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54).  

2.3 Bearbetning och analys 

Jag har valt att analysera det insamlade materialet med inspiration av Grundad teori 

(Grounded theory). Grundad teori innebär att man gör en grundlig kodning av materialet och 

definierar uttalanden från deltagarna. Kodningen innebär att man knyter ett nyckelord till ett 

textsegment för att senare kunna underlätta identifieringen av ett uttalande (Kvale & 

Brinkman, 2009, ss. 217-218). Till skillnad från etablerade teorier har man inom Grundad 

teori möjlighet att utgå från den insamlade datan för att sedan utveckla en teori (Thornberg & 

Forslund Frykedal 2009, s. 39). Insamlandet av data och analysen av materialet sker ofta 

parallellt. Det är ytterligare en punkt då Grundad teori skiljer sig från annan forskning 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 326). Jag har använt mig av substantiv kodning så som den 

http://www.nch.com.au/scribe/
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beskrivs av Thornberg och Forslund Frykedal (2009, ss. 38-60) för att analysera det insamlade 

materialet. Analysen skedde parallellt med insamlandet. Substantiv kodning består av två steg, 

vilka är öppen kodning och selektiv kodning.  

Första steget i den öppna kodningen var att noggrant läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna. Genom att markera ett stycke text och ge det ett nyckelord skapade jag en kod. 

De koder som skapades jämfördes sedan med varandra för att upptäcka likheter och 

skillnader. Nästa steg var att se vilka koder som hörde ihop med varandra, dessa fördes sedan 

samman och bildade på så sätt kategorier. Därefter övergick analysprocessen i selektiv 

kodning där jag fokuserade på kärnkategorierna. Kärnkategorierna innebär ett mönster av 

uppfattningar som är relevant för det som har studerats (Hassmén & Hassmén 2008 s. 328). 

Det framkom till slut fem kärnkategorier. Dessa kategorier var:  

 Samhällets syn på kost och träning – innefattar deltagarnas uppfattning om hur 

samhället ser på kost och träning. 

 Synen på kost och träning i skolan – innefattar deltagarnas uppfattning om hur synen 

på kost och träning ser ut i skolan samt om synen skiljer sig från samhället i övrigt. 

 Media och kroppsbild – innefattar deltagarnas uppfattning om hur eleverna ser på sin 

egen kropp och hur media påverkar dem. 

 Ortorexi – innefattar deltagarnas uppfattning om definitionen av ortorexi, 

uppfattningen om förekomsten i skolan samt riskfaktorer för att utveckla ortorexi. 

 Förebyggande och åtgärder – innefattar deltagarnas uppfattning om vilka 

förebyggande åtgärder man kan sätta in och hur skolan hanterar ett eventuellt problem. 

2.4 Genomförande 

Det första steget i processen var att hitta deltagare som var intresserade att delta i studien. 

Genom att gå in på högstadie- och gymnasieskolor i Östergötlands hemsidor hittade jag e-

postadresser till eventuella deltagare. E-post sändes till dessa med en förfrågan om 

deltagande. Därefter konstruerades intervjuguiden och en testintervju genomfördes innan de 

faktiska intervjuerna. Detta för att se att intervjuguiden fungerade på önskvärt sätt och att jag 

fick svar på de frågor jag ville ha svar på. Deltagarna blev tillfrågade om vart det passade dem 

bäst att genomföra intervjuerna. Samtliga deltagare valde att intervjuerna skulle genomföras 

på deltagarnas arbetsplats. Intervjuerna varierade i längd mellan 38 minuter och 47 minuter. I 

takt med att intervjuerna genomfördes transkriberades intervjuerna och analyserades. 
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2.5 Etik 

För att försäkra mig om att deltagarna hade fått all relevant information skrev jag ett 

informationsbrev som deltagarna fick läsa igenom innan intervjuerna påbörjades (se bilaga 3). 

I brevet informerades deltagarna om syftet med studien, hur materialet skulle användas och 

redovisas. De blev även informerade om att deras deltagande var anonymt, frivilligt, att de 

inte behövde svara på frågorna och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 

Genom det brevet såg jag till att ta hänsyn till informations- samtyckes- anonymitetskravet- 

och nyttjandekravet (Codex, 2014). Övriga etiska aspekter att ta hänsyn till var att vara 

medveten om att vi diskuterade känsliga ämnen och att det var deltagarnas personliga 

uppfattningar som skulle undersökas och inte enstaka fall av elever med eventuella problem. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Inom kvalitativa studier benämns reliabilitet och validitet ofta som pålitlighet respektive 

trovärdighet (Bryman 2000, s. 258). Dessa två variabler har ett nära samband med varandra 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 123). Repstad (2007, s. 152) lyfter fram att dessa begrepp är 

utvecklade inom den kvantitativa forskningen varför användningen av dem inom kvalitativ 

forskning inte är självklar. 

Då jag ensam har genomfört intervjuer, transkribering och analys av det insamlade materialet, 

kan det påverka studiens reliabilitet negativt. Studien hade kunnat styrkas genom att låta en 

utomstående kompetent person, medbedömare, läsa igenom materialet och göra sina 

tolkningar för att se om dessa stämmer överens med mina tolkningar. Å andra sidan kan det 

ses som en fördel utifrån att samma person genomfört samtliga intervjuer på liknande sätt. 

Larsson (2005) lyfter fram ytterligare kriterier för att bedöma huruvida en kvalitativ studie 

håller hög kvalitet. Ett av dessa kriterier är att studien har en empirisk förankring. Vidare tar 

han även upp heuritiskt värde, vilket innebär att man ser på ett fenomen på ett i alla fall delvis 

nytt sätt. (Larsson 2005) 

Genom att försöka undvika att ställa ledande frågor och utgå från deltagarnas egna 

uppfattningar är analysen grundad i den insamlade datan, vilket gör att det finns en tydlig 

empirisk förankring. Studien har även ett heuritiskt värde då informationssökningen av 

tidigare forskning inte har visat på resultat kring uppfattningen av ortorexi inom skolans 

värld.  

Min ovana att genomföra intervjuer är även en faktor som kan ha påverkat studiens kvalitet. 

Studien hade även kunnat genomföras med ungdomar för att få deras uppfattningar och ge 



12 

 

den en ytterligare dimension. Detta valdes dock bort på grund av etiska skäl, då möjligheten 

finns att jag hade råkat på en individ som var direkt berörd av ämnet samt att ytterligare etiska 

överväganden hade behövts göras med tanke på att eleverna är minderåriga. 

3 Resultat 

Resultatet presenteras med citat från deltagarna i de olika kategorier som bilder rubriker i 

kapitlet. Idrottslärarnas och skolsköterskornas åsikter presenteras var för sig för att kunna 

påvisa skillnader och likheter hos de olika professionerna3.1 Deltagarnas bild av samhällets 

syn på kost och träning 

3.1 Deltagarnas bild av synen på kost och träning i samhället 

Deltagarna i studien blev tillfrågade om deras uppfattning om samhällets syn på kost och 

träning. Den bild som deltagarna målade upp var av ett samhälle där hälsa ligger i fokus på 

många sätt. Deras uppfattning var att träning och hälsosam kosthållning är ett väldigt aktuellt 

ämne som ofta debatteras i media. I tidningar, tv-program och på internet får vi ständigt råd 

kring olika dieter och livsmedel samt träningstips för att maximera och få ut det mest av 

träningen. Genom att vi ständigt blir matade med den här typen av information anser 

deltagarna att det kan skapa en press på individer där de känner ett tvång att leva upp till den 

normen som råder.  

 

Det är något som är väldigt aktuellt i samhället. Det är någonting som vi blir 

bemötta med hela tiden i olika medier och diskussioner. Det är nästan som att 

det är en press på människor att man ska träna och äta rätt. 

(Idrottslärare A) 

 

En deltagare uppfattade det som att en del individer får dåligt samvete när de inte följer råden 

och upplever att andra i omgivningen ser ner på en om man väljer alternativ som kan klassas 

som ohälsosamma. Deltagaren tror att det är många som inte följer råden vi får från media 

men att de gärna antyder att de lever ett mer hälsosamt liv än de i själva verket gör.  

 

Det har blivit lite sundare. Det ställer ju också krav på folket. Jag tror att det är 

många som upplever det som en negativ press också. Att man måste träna, man 

måste äta hälsosamt. Att folk tittar snett ifall man äter skräpmat och lite sådant 

där. Trots att det är väldigt många som gör det. Så att säga att det är två läger är 
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väl överdrivet men det är liksom lite åt det hållet. 

(Idrottslärare D) 

 

En annan åsikt som uttrycktes var att det är långt i från alla som följer dessa råd eller 

rekommendationer. Uppfattningen som deltagaren uttryckte var att många individer 

fortfarande är väldigt stillasittande men att de individer som lever ett aktivt liv har blivit fler 

och att träningsdosen hos de aktiva har blivit allt större.  

 

Det är väl lite som folk säger. De som tränar, tränar jävligt mycket och dem 

som inte tränar blir fler och fler. 

(Idrottslärare B) 

 

Bilden som idrottslärarna beskrev skiljde sig inte nämnvärt från skolsköterskornas 

uppfattning. En skolsköterskas uppfattning var att det finns en stor tveksamhet i samhället 

kring vad som är en bra kosthållning. Anledningen till det ansåg hon vara att de olika råden 

går emot varandra och att det finns så mycket olika dieter och träningssätt. Hon tror att det gör 

att individen inte vet vilka råd man ska lyssna på och att detta kan skapa en frustration då 

vissa istället gör valet att inte bry sig överhuvudtaget om de tips och råd som förmedlas till 

samhället.  

 

Det är ju en ganska stor fixering. Det finns så mycket idag. Och det är ju en 

frustration i vad man ska äta[…] Det finns så mycket olika. Ena stunden ska vi 

äta fett, andra stunden ska vi inte. Alltså, jag kan känna att det finns en 

ambivalens. 

(Skolsköterska A) 

 

3.2 Synen på kost och träning i skolan 

Idrottslärarna anser att det inte finns så stora skillnader mellan samhällets syn på kost och 

träning och elevernas. En deltagare anser att de har skett en förändring hos eleverna de 

senaste åren och många tränar väldigt mycket. Uppfattningen är att eleverna generellt är 

väldigt medvetna om hur man ska äta och träna för att må så bra som möjligt. Trots den 

medvetenheten anser han generellt att eleverna inte använder sig utav dessa kunskaper i 

vardagen. Utan han ser att de väljer alternativ som pizza och andra lättillgängliga livsmedel. 
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Anledningen till detta tror han vara att de tycker att det är både godare och lättare. Deltagaren 

uppfattar det som att elevernas ökade medvetenhet beror på att föräldrarna är mer medvetna 

om de positiva hälsoeffekterna som man får av goda kost- och träningsvanor.  

 

Jag tror, och jag tycker, att det också har blivit en förändring på, över senare 

tid, tycker jag. Det vet jag inte om det också speglas av att mamma och pappa 

har blivit mer intresserade. Men dem vet, nu generaliserar jag grovt här, men 

många vet precis hur man ska äta och vad man ska göra, röra på sig, sova och 

träna och allt det här. Man vet hur det bör vara men man gör inte därefter. Just 

den här kunskapen om vad man ska äta och sova och träna och allting, den 

upplever jag har ökat jämfört med när jag började jobba här. 

(Idrottslärare D) 

  

Flera deltagare uppfattar det som att antalet aktiva elever har ökat de senaste åren. Trots att 

fler elever rör på sig anser deltagarna att en majoritet av eleverna fortfarande är alldeles för 

stillasittande. En åsikt som uttrycks är att de elever som lever ett aktivt liv generellt är dåliga 

på att ge kroppen den återhämtning som kroppen behöver genom vila, utan de tränar ett stort 

antal gånger i veckan. Att det finns en risk att eleverna glömmer bort helhetsbilden och 

missuppfattar tillgänglig information var ytterligare en åsikt som framkom. Enligt en 

deltagare är det vanligt förekommande att eleverna lyssnar på en del av informationen och 

inte tar till sig allt. Deltagaren ansåg att det kan skapa problem då de kanske inte får i sig all 

näring som de behöver för att klara av vardagen på ett optimalt sätt.  

 

Jag tror att det har blivit ganska vanligt att många gör så där som vissa elever 

gör, att man plockar ut vissa saker ur vissa saker. Alltså man plockar ut detaljer 

ur helheten liksom[…] För då, om dem inte har lyssnat på helheten och tar med 

sig något. Så märker man att, det kan bli tokigt. Det händer ju varje år 

egentligen att det är någon som missuppfattar lite eller inte har lyssnat på allt. 

(Idrottslärare B) 

 

En deltagare uppfattar det som att elevernas mål med sin träning många gånger är utseende- 

och kroppsfixerat. Han anser att eleverna tränar eftersom de strävar efter att få en snyggare 

kropp. Vidare poängterar han att eleverna, i alla fall på gymnasienivå, kan dra paralleller 
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mellan psykiskt och fysiskt välmående och genom att de blir mer nöjda med sin kropp kan 

leda till att de mår bättre psykiskt och i förlängningen även fysiskt. Deltagaren anser att 

hälsan är det sekundära målet för eleverna och att det är viktigare för dem att sträva efter den, 

enligt dem, perfekta kroppen.  

 

Målet, i många fall, är att man ska bli mer nöjd mer sin kropp. Eller se bättre 

ut. Det är målet med det (träningen). Sen att de kan ha förståelse för vad det 

ger för positiva effekter är bra. 

(Idrottslärare A) 

 

Skolsköterskornas uppfattning stämmer även här överens med idrottslärarnas tankar. En av de 

deltagande skolsköterskorna anser att många elever tränar väldigt mycket och medan en stor 

del fortfarande inte rör på sig tillräckligt. Hon uttrycker även att hon inte ser några skillnader 

mellan samhället i stort och elevernas syn på kost och träning. Vidare anser hon även att 

pressen att leva hälsosamt återfinns även i skolans värld. En annan skolsköterska lyfter även 

hon fram att samhällets och skolans syn på kost och hälsa är väldigt snarlika. 

 

Samhället i stort kommer ju in i skolans värld också, det gör det ju. 

(Skolsköterska B) 

 

3.3 Media och kroppsbild 

Åsikterna kring hur media påverkar elevernas vanor och synen på sin egen kropp skiljde sig åt 

en del hos de deltagande idrottslärarna. De flesta ansåg att media har en stor påverkan på hur 

eleverna ser sig själva. Att bilden som media förmedlar bygger på elevernas tankar om hur de 

vill se ut och göder idealet om en muskulös kropp för killarna och en smal kropp för tjejerna. 

En av deltagarna berättar att han anser att media förmedlar ut oerhört mycket information 

kring vad som är rätt och fel när det kommer till kost och träning. Deltagaren ansåg att den 

bilden media sänder ut skapar en norm i samhället och att det blir en form av status att leva 

upp till den normen.  

 

Det känns som att det finns väldigt, väldigt mycket information om träning 

som förmedlas ut. Och det är lite så att tränar du och äter rätt, ja då gör du rätt 
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liksom. Det är det som är statusen, som är normen på något sätt i samhället. 

(Idrottslärare A) 

 

Det var inte alla idrottslärare som instämde i bilden av att media har så stor påverkan utan att 

det snarare har blivit en syndabock. En deltagare uttryckte en viss tveksamhet kring att media 

faktiskt har så stor påverkan utan att det är lätt att skylla våra tveksamheter på de olika 

medierna istället för att individen själv ska bilda sig en egen uppfattning. En annan åsikt som 

framkom från en deltagare var en tanke kring att medias påverkan är betydligt större än vad vi 

tror och att många omedvetna tankar kring skönhetsideal kommer därifrån.  

 

Det är så lätt, tycker jag, att skylla på media i allting. Att det är ett annat fokus. 

(Idrottslärare D) 

 

Deltagarna blev tillfrågade om vilka medier det var som påverkade eleverna mest. 

Uppfattningen var att de skrivna medierna som tidningar, både tryckta och på internet, spelade 

en stor roll. Deltagarna ansåg även att tv-programmen som ungdomarna ser på påverkar deras 

bild av hur man ska se ut och hur man ska vara. De skrivna medierna lyftes fram lite extra 

eftersom uppfattningen var att det är mycket reklam i dem som riktar sig till aktiva individer 

där de vill förmedla olika kosttillskott för att maximera och förbättra både prestationen och 

utseendet. En deltagare ansåg att det är något som han ofta ser och möter hos sina elever. 

Flera utav deltagarna lyfte även de sociala mediernas roll när det kommer till hur eleverna ser 

på sig själva.  

 

Jag tycker att det är väldigt stor input på, från medias håll, kring vad som är bra 

och hur man kan komma till den typen av effekt. På ett extremt enkelt sätt. 

Utifrån den typen av artiklar och det är självklart sen i förlängningen extremt 

mycket av det vi möter i våra ungdomar[…] Jag har inga belägg för det 

egentligen men jag ser ju åtminstone vilka frågor och vilken attityd som 

ungdomarna har till det. Jag tror självklart, nu bara spånar jag, men jag tror 

självklart sociala medier har en stor inverkan på individens självbild. 

(Idrottslärare C) 
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Skolsköterskorna ansåg även att den bild som media målar upp påverkar eleverna oerhört 

mycket. En åsikt som framkom var att just de sociala medierna så som Facebook och 

Instagram kan bidra till både en kroppsfixering och till en fixering kring kost och träning. Hon 

ansåg att många elever vill få gillande för att vad de gör är rätt och att få ”likes” kring detta 

kan skapa ett slags beroende och att det i förlängningen kan leda till ätstörningar och en 

vriden kroppsuppfattning.  

 

Det är en hets för ungdomarna. Det är ju alltså Instagram, Facebook, Snapchat, 

Kik, alltså, jag vet inte hur många dem är inne på. Och här är det ju mycket 

kring, alltså en utseendefixering. Plus att det blir mycket likes kring kroppen 

och träning och det här liksom[…] Jag tror att det nästan kan starta upp en 

fixering kring träning och ätstörning. Att man får mycket likes kring att man 

gör det här liksom[…] Nej, jag tror inte att det är så bra, dem här kontona 

faktiskt. 

(Skolsköterska A) 

 

Ovanstående citat visar på en uppfattning om att media spelar en stor roll i hur eleverna ser på 

sig själva och som förmedlare av de rådande idealen. Deltagarna i studien uttryckte att det är 

tjejerna som påverkas mest av idealen och uppvisar tecken på låg självkänsla. De ideal som 

deltagarna identifierar är att killarna vill vara muskulösa medan tjejerna strävar efter att gå ner 

i vikt. Det är inte bara media som påverkar elevernas kroppsbild utan även kamraternas 

åsikter och kommentarer påverkar mycket. Idrottslärarna uttrycker att det är vanligt att 

eleverna inte vill byta om i omklädningsrummet efter idrotten och grunden till det ligger i att 

de inte vill bli bedömda utav sina klasskamrater. 

3.4 Ortorexi 

Deltagarna blev ombedda att berätta om sin definition av ortorexi. Samtliga deltagare ansåg 

att sjukdomsbilden innehåller en kombination av en överdriven fixering vid hälsosamma 

livsmedel och en för hög träningsdos. Även om deltagarnas uppfattning av definitionen av 

ortorexi var väldigt samstämmig framkom det olika åsikter kring huruvida ortorexi är ett 

problem i skolan. Flera av deltagarna ansåg att det fanns ett problem med ortorexi i skolan 

och att de varje läsår har några fall som de uppmärksammar och jobbar med genom att 

samtala med eleven. I vissa fall har de även förekommit rörelseförbud. En deltagare ansåg att 

det finns ett problem men att media och samhället lyfter fram problemet som större än vad det 
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i själva verket är. Enligt hans åsikt har problemet inte förvärrats, utan under sin tid som 

idrottslärare på högstadiet har det alltid varit några elever som har uppvisat tendenser till den 

här problematiken.  

 

Ja, det gör det (finns ett problem i skolan). Men jag tror inte att det är så stort 

som kanske som media vill göra att det är. Men, det gör det ju, absolut. 

(Idrottslärare B) 

 

En annan deltagare anser däremot att det är ett växande problem och att det under hans år som 

idrottslärare på gymnasiet har blivit allt vanligare.  

 

För mig har det blivit väldigt mycket vanligare bland gymnasieeleverna. Med 

den problematiken. Jag har nu flera aktuella fall. 

(Idrottslärare C) 

 

Ytterligare en åsikt framfördes kring problematiken att upptäcka ortorektiska tendenser. 

Deltagaren uppfattar det som att det finns ett problem med ortorexi i skolan men att det inte är 

så vanligt. Han lyfte frågan kring huruvida det är så att problemet inte är speciellt stort eller 

om det kan vara så att personalen saknar kunskap för att kunna se varningssignaler.  

 

Min uppfattning är att ortorexi inte är så vitt förekommande, i alla fall så har 

inte jag kunskapen att kunna ”spotta” (slang för att upptäcka) det, så att säga, 

där har vi nog ett problem[…] Jag är helt övertygad om att det finns ett 

problem med ortorexi i skolan. Men jag tror att vi generellt sätt är dåliga på att 

kunna se dem, varningssignalerna. 

(Idrottslärare D) 

 

Flera deltagare ansåg att ortorexi är ett växande samhällsproblem. En idrottslärare på 

gymnasiet ansåg att det inte fanns ett problem med ortorektiska tendenser på skolan. Han 

poängterar dock att han tror att en sådan problematik kan starta under skoltiden men att det är 

först senare i livet som det verkligen blir en osund fixering. 
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Jag skulle väl inte säga att jag anser att det finns ett något större problem nu. 

Men däremot så tror jag att det kanske är någonting som påbörjas här. 

(Idrottslärare A) 

 

Deltagarnas uppfattning var att ortorexi är ett större problem på gymnasiet än på högstadiet.   

En deltagare lyfte frågan om huruvida de har möjlighet att uppmärksamma ett eventuellt 

problem. Enligt hans åsikt är det kompetensen som brister i fråga om att upptäcka ett 

problem. Att ortorexi är svårt att upptäcka är en åsikt som förekommer hos de andra 

deltagarna. En av deltagarna lyfter svårigheten att veta när ett hälsosamt beteende, som 

träning och god kosthållning, går för långt. Deltagarna träffar eleverna en hel del varje vecka 

och anser att de har tillräckligt med tid för att kunna upptäcka ett problem. Även om de 

bedömer att de har tillräckligt med tid för att uppmärksamma ett eventuellt problem så 

uttryckte några av deltagarna en önskan om att ha mer tid för att följa upp de fall som har dykt 

upp. De elever där problematiken har förekommit har själva öppnat upp för att något inte står 

helt rätt med dem. Det rådde även delade meningar kring könsfördelningen hos de elever som 

har uppvisat tendenser till ett ortorektiskt beteende. De flesta idrottslärare ansåg att det 

förekom främst hos tjejer medan en idrottslärare ansåg att det främst var hos killar 

varningstecknen syntes.  

Skolsköterskornas uppfattning av ortorexi i skolan skiljde sig från idrottslärarnas. De ansåg 

att även om de har uppmärksammat fall av elever med en hög träningsdos och en fixering 

kring kost så finns det inte något problem med ortorexi i skolan. En skolsköterska säger sig ha 

träffat på något enstaka fall men att det inte är så pass utbrett att det kan kallas för ett 

problem.  

 

Nej, det kan inte jag säga att jag anser (att det finns). Och jag har inte träffat på. 

Det kan ju handla om någon enstaka liksom så. 

(Skolsköterska A) 

 

Uppfattningen var att de elever som löper en risk för att utveckla ett ortorektiskt beteende har 

väldigt höga krav på sig själva. Om eleverna tränar för att man inte ska må dåligt istället för 

att träna för att man ska må bra ansåg deltagarna vara en annan riskfaktor. Ytterligare faktorer 

som kan utveckla ortorexi kan enligt deltagarnas uppfattningar vara en önskan att kontrollera 

sitt eget liv eller att individen har råkat ut för personliga tragedier. En av skolsköterskorna 
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lyfte även tanken kring att det kan fungera som ett självskadebeteende och att individen på så 

sätt signalerar till sin omgivning att den inte mår bra. Ytterligare en uppfattning som 

framfördes av en skolsköterska var en rädsla för att inte må bra. 

 

Jag tror att kontrollbehovet är en väldigt viktig del, sen också att leva upp till 

vissa ideal[…] och det här med en viss rädsla för att inte må bra. 

(Skolsköterska B) 

3.5 Förebyggande och åtgärder 

För att förebygga att ett problem uppstår ansåg alla deltagare att det krävs en kommunikation 

kring bra vanor, då man tar upp frågor kring vad som är bra hälsa, varför man tränar och 

elevernas målsättning. Vikten av att öka medvetenheten kring den här problematiken var 

samtliga deltagares svar på förebyggande åtgärder. 

 

Sen känner jag väl att det är det jag kan göra i min profession. Eh, på så sätt. 

Liksom att få eleverna att bli medvetna om det hela. 

(Idrottslärare A) 

 

En idrottslärare ansåg att det var viktigt att vara ett föredöme för eleverna och visa att de 

också är människor. En annan idrottslärare pratade om vikten av att säga rätt saker och hur 

viktigt det är att inte själv råka säga något som kan misstolkas. Skolsköterskorna tog även upp 

att det är viktigt att se eleven att vara vaken och ha ögonen med sig som skolpersonal och 

även som närstående. Deltagarna blev tillfrågade om huruvida det fanns en handlingsplan ifall 

det uppmärksammas ett problem. En av deltagarna berättade att det inte fanns någon 

handlingsplan men att det i tidigare fall har funnits en naturlig arbetsgång som har fungerat 

bra.  

Med dem fallen som har vart sen tidigare, om vi pratar om elever som vi tycker 

har tappat i vikt extremt mycket eller som då, oberoende vad det beror på. Så 

har det vart en tydlig, det har blivit en tydlig arbetsgång. Oftast då från 

idrottslärare till rektor som sen har reglerat vad för åtgärder som sätts in. Men 

det finns ingen sådan krishanteringsplan eller liknande. Det gör det inte. 

(Idrottslärare C) 
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En deltagare uttryckte att skolan han arbetade på inte har någon handlingsplan för sådana här 

fall utan poängterar att det ligger på eleven att söka extern professionell hjälp tillsammans 

med vårdnadshavare i de fall eleven ännu inte har blivit myndig.  

 

Vi kan ju inte se till att dem går iväg och får extern hjälp. Det måste ju på något 

sätt ligga hos eleverna. Eller hos vårdnadshavare då tillsammans med eleverna. 

(Idrottslärare A) 

 

Flera av idrottslärarna uttryckte en viss tvekan kring huruvida det fanns någon specifik 

handlingsplan i fall där man har uppmärksammat en problematik. Deltagarna ansåg att de inte 

har fått någon information om gängse gång vid sådana tillfällen. En deltagare berättade att 

han i första hand vänder sig till klassföreståndare för att uppmärksamma problemet och de 

sedan får ta beslut för hur de ska gå vidare. 

 

Jag har inte sett någon specifik handlingsplan för varken ortorexi eller 

ätstörningar eller någonting sådant där. Det går väl in under den allmänna 

elevhälsan skulle jag tro då. 

(Idrottslärare D) 

 

Uppfattningen kring vem som ska ta tag i problemet skilde sig åt. En deltagare berättade att 

han först samtalar med eleven och om det inte ger önskad effekt slussas eleven vidare till 

elevhälsoteamet. En annan deltagare lyfte en fråga kring huruvida det ligger på honom att ta 

tag i elevens problematik. 

Skolsköterskorna var mer insatta i huruvida det finns någon handlingsplan att stödja sig mot. 

En skolsköterska berättar att de på hennes skola har handlingsplaner för alla tänkbara 

scenarior som kan uppkomma. Vidare poängterar hon att skolsköterskan inte fungerar som en 

vårdcentral utan eleven skickas vidare till vården, i vissa fall kan skolan sköta vissa kontroller 

av till exempel vikt. 

 

Jo, det har vi ju för allt. Och jag menar, skulle det vara så. Om man tittar på 

studier och sådant så skriver man ju alltid åtgärdsprogram och det, vi har ju 

liksom det utarbetat precis. 

(Skolsköterska A) 
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3.6 Sammanfattning av resultaten 

Från deltagarnas svar kan man se en tydlig uppfattning om att eleverna påverkas mycket av 

hur samhället ser ut i stort. Deltagarna ansåg inte att det fanns några stora skillnader mellan 

samhällets syn på kost och hälsa och elevernas. Åsikterna de framförde var att eleverna är en 

del av samhället och blir utsatta för medier i lika stor, om inte större, utsträckning som vuxna. 

Det finns en stor fixering kring hälsosam kosthållning och träning i dagens samhälle och 

deltagarnas uppfattning var att det finns ett samhällsproblem kring ortorexi då den här 

fixeringen kan gå över styr. Deltagarnas uppfattning om huruvida det problemet även 

återfinns i skolan skiljer sig åt. De flesta idrottslärare ansåg att det finns ett problem med 

ortorexi i skolan, både på högstadiet- och gymnasiet. Skolsköterskorna och en av 

idrottslärarna 

ser dock inte att det är något utbrett problem, även om de uttryckte att de har stött på enstaka 

fall. 

4 Diskussion och analys 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningen av ortorexi hos idrottslärare och 

skolsköterskor på högstadie- och gymnasieskolor och i diskussionen sätts resultaten i relation 

till litteraturen. 

4.1 Uppfattningen om medias påverkan på elevernas kroppsbild 

Uppfattningen hos deltagarna i studien var att media spelar en stor roll i hur eleverna ser på 

sina egna kroppar och att de påverkas starkt av vad de ser i tidningar, på tv, på internet och i 

de sociala medierna. Förutom media ansåg deltagarna att klasskamraternas kommentarer och 

åsikter också har en del i hur ungdomarna ser på sig själva. Fergusson et al (2011) menar att 

sambandet mellan media och ungdomarnas kroppsuppfattning är svagt och att det främst är 

jämnåriga som påverkar bilden av dem själva. I det avseendet skiljer sig deltagarnas 

uppfattning åt. Vad som har den starkaste påverkan går inte att utläsa från deltagarnas svar 

utan åsikten är snarare att en kombination av dessa två faktorer orsakar problem med negativ 

kroppsuppfattning. Att flertalet elever inte vill byta om med sina klasskamrater efter idrotten 

kan innebära ett stöd för teorin att kamraternas åsikt har en stark påverkan på elevernas 

kroppsuppfattning. Vidare anser man inom social konstruktionsteori att individens bild av 

kroppen formas av samhället (Shilling 1993, s. 70). Med tanke på det anser jag att både media 

och de jämnårigas åsikter påverkar hur individen ser på sin egen kropp. Eftersom både 
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människorna och olika medier är en del av det samhälle vi lever i. Jones, Buckner och Miller 

(2014) menar att kroppsmissnöjet hos ungdomar i tonåren är högt och fram för allt bland 

tjejerna. Deltagarnas uppfattning stämmer överens med den bilden. De menar att framförallt 

tjejerna är missnöjda med sina kroppar och strävar efter att gå ner i vikt. Vidare ansåg de att 

den här typen av problematik kan finnas även bland killarna men att det inte är lika påtagligt 

inom den gruppen. Detta styrks även av litteraturen som säger att det saknas forskning kring 

hur utbrett kroppsmissnöjet är bland unga killar (Frisén, Gattario Holmqvist & Lunde 2014, s. 

130). De deltagare som arbetar på gymnasiet såg också den här problematiken hos sina elever. 

Jones, Buckner och Miller (2014) har i sin forskning sett att kroppsmissnöjet planar ut i 17-

årsåldern för att sedan minska något. Här skiljer sig deltagarnas åsikter från forskningen då 

eleverna på gymnasiet är i övre tonåren och fortfarande uppvisar dessa tendenser.  

4.2 Uppfattningen av ortorexi, upptäckande, risker och förebyggande 

åtgärder 

Lin & Grigorenko (2014, s. 10) anser att allmänhetens bild av ortorexi innefattar överdriven 

träning så väl som en fixering kring hälsosamma livsmedel. Med tanke på att samtliga 

deltagare ansåg att det var just den här kombinationen som ingick i sjukdomsbilden av 

ortorexi verkar det finnas stöd för det påståendet. Detta kan vara en indikator på att 

definitionen av ortorexi behöver ses över.  

Flera av deltagarna lyfte svårigheten med att identifiera ortorexi och uttryckte svårigheter med 

att veta vilka varningssignaler som bör uppmärksamma. Detta är något som det finns stöd för 

i litteraturen. Berczik et al (2012) menar att det kan vara problematiskt att upptäcka ett 

träningsberoende då det i grunden är ett positivt beteende och att veta när det har gått överstyr 

är inte helt enkelt. Även Lin & Grigorenko (2014, s. 15) menar att det är problematiskt att 

identifiera ortorexi då det är ett tillstånd som utvecklas över tid och att det krävs en 

uppmärksam omgivning för att upptäcka problemet tidigt. De flesta deltagare ansåg sig ha 

både tid och möjlighet att identifiera ett beteende som ligger i riskzonen. Samtidigt kunde 

man ur svaren uppfatta att flera av deltagarna ansåg att det finns ett mörkertal eller att ortorexi 

lever en undanskymd tillvaro. Det antyder möjligheten till att ett antal fall aldrig kommer 

fram i ljuset och får mig att tro att det kan saknas resurser för att kunna upptäcka ortorektiska 

tendenser. En deltagare styrker även detta då han ansåg att kunskaperna kring ortorexi och 

dess varningstecken är otillräckliga och att andra diagnoser och sjukdomar är i fokus vilket 

också kan vara en anledning till det mörkertal som deltagarna ansåg finnas. 
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När det kommer till faktorer som kan ses som en risk för att utveckla ortorexi lyfte en 

deltagare fram att elever som tränar för att inte må dåligt istället för att träna för att må bra 

kan ligga i riskzonen. Andra faktorer som togs upp var elever som har en önskan om kontroll 

över sitt liv, som varit med om traumatiska upplevelser och som en form av 

självskadebeteende. Att träna för att inte må dåligt är något som Berczik et al (2012) lyfter 

som en orsak till träningsberoende. Även de andra faktorerna tas upp i litteraturen, bland 

annat av Bratman och Knight (2000, s. 58, 65). Meyer, Taranis och Touy (2008) säger att 

individer som har yttre motivationskällor för sin träning, så som att förändra sin kropp eller en 

önskan att gå ner i vikt, ligger i riskzonen för att utveckla ett träningsberoende eller en 

ätstörning. Deltagarna i studien talar om att det finns många elever som tränar väldigt mycket 

och att deras mål med träningen många gånger handlar om just viljan att gå ner i vikt eller se 

bättre ut. Med tanke på detta anser jag att det finns en anledning till att vara uppmärksam på 

de elever som uppvisar dessa tendenser. På så sätt kan man ha en möjlighet att fånga upp och 

förebygga ett problem som eventuellt kan uppkomma. 

 Att deltagarnas uppfattning på många plan stämmer överens med den forskning som tidigare 

har gjorts ser jag som något naturligt. Då samtliga deltagare är utbildade inom hälsa och på så 

vis har de kommit i kontakt med forskning som har att göra med ohälsosamma beteenden. 

Även om de kanske inte har läst om just ortorexi, träningsberoende eller andra typer av 

ätstörningar är det här typiska symptom när det gäller olika risk- och/eller missbruk. Vilket 

kan vara en anledning till att deltagarnas uppfattning stämmer väl överens med den 

tillgängliga forskningen. Deltagarnas uppfattningar stämde inte enbart väl överens med 

tidigare forskning, utan var även väldigt samstämmiga inom och mellan professionerna i 

många frågor. Jag tror att det kan bero just på att samtliga är hälsoarbetare och som tidigare 

nämnt har de kommit i kontakt med forskning kring idrott och hälsa. Självklart fanns det 

variationer i svaren men i stort skiljde sig inte åsikterna nämnvärt. Variationerna anser jag 

främst bero på personliga intressen, vad deltagarna tycker är intressant färgar deras bild både 

av samhället och av eleverna i skolan. Även egna erfarenheter spelar in i detta. Har man till 

exempel aldrig haft problem med låg självkänsla kan det finnas en svårighet i förståelsen för 

de individer som har det bekymret. Ur ett symboliskt interaktionism perspektiv, där 

människan refererar till sig själva för att hantera olika fenomen i sin omgivning (Oliver 2012), 

anser jag att det kan utgöra en svårighet att identifiera problem så som ortorexi. Detta på 

grund av att om man saknar erfarenheter inom ämnet kan det finnas en risk att man istället ser 

ett symptomen på ett annorlunda sätt, som bättre stämmer överens med sina personliga 
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erfarenheter och åsikter. Vilket kan skapa stora problem då individen inte får den hjälp den 

behöver. Det är självklart något som kan gå åt båda hållen. Har man erfarenheter av ortorexi 

eller andra ätstörningar finns det en möjlighet att man ser symptom hos individer som inte har 

något problem.  

I litteraturen finns det ett hål när det kommer till förebyggande åtgärder och jag har inte funnit 

någon forskning som tar upp hur man kan förebygga ortorexi. Deltagarnas uppfattning var att 

problematiken kan förebyggas genom att öka medvetenheten kring tillståndet. En av 

idrottslärarna berättade att de har seminarium runt just den här problematiken och tar upp 

riskerna med ortorexi och även de etablerade ätstörningarna. Han ansåg att det öppnar upp för 

diskussionen och att elever som kan befinna sig i riskzonen vågar lyfta frågan och kan på så 

sätt kan undvika att hamna i ett sådant beteende. 

4.3 Är ortorexi ett problem i skolan? 

På en punkt gick deltagarnas uppfattningar isär och det var huruvida ortorexi var ett problem i 

skolan. Tre av fyra idrottslärare ansåg att det fanns ett problem medan skolsköterskorna ansåg 

att det inte fanns något problem i skolan, även om det fanns misstankar kring vissa individer. 

Att åsikterna skiljer sig på den här punkten kan bero på flera anledningar. Idrottslärarna har en 

tätare kontakt med eleverna och på så sätt andra möjligheter att observera eleverna och 

uppmärksamma ett eventuellt problem. Skolsköterskorna å andra sidan träffar eleverna under 

hälsosamtal i år 1 respektive år 7, eller om eleverna söker upp dem. Detta kan göra det svårare 

att upptäcka ett problem. Eleven själv måste då välja att öppna upp för och samtala om detta 

istället för att de kan bli konfronterade med problemet. En annan anledning till att åsikterna 

går isär kan vara att skolsköterskorna har mer kunskap kring sjukdomstillstånd och kan då 

eventuellt avskriva en misstanke som kanske har lyfts av en idrottslärare. Även här kan 

personliga erfarenheter och åsikter vara en faktor för huruvida man anser att det finns en 

problematik med ortorexi i skolan. Det går inte att få en klar bild om det finns ett problem 

med ortorexi i skolan utifrån deltagarnas svar. Däremot ansåg de alla att ortorexi är ett 

problem i samhället. Vissa av dem trodde att den här problematiken kan starta i skolan men att 

det blommar ut senare i livet. Frisén, Gattario Holmqvist och Lunde (2014, ss. 98-100) menar 

att ett stört ätbeteende ofta drabbar ungdomar i 14-16 års ålder vilket går emot den tanken 

som uttrycktes av vissa deltagare. Det Frisén, Gattario Holmqvist och Lunde (2014) har 

undersökt är dock de etablerade ätstörningarna så som anorexi och bulimi, vilket kan vara en 

anledning till att deltagarnas uppfattning skiljer sig från forskningen på den punkten. Samtliga 

deltagare i studien delade uppfattningen att den här typen av problematik var vanligare på 
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gymnasiet än i högstadiet. Med tanke på hur deltagarna har svarat på hur utbrett problemet är 

på deras respektive skolor verkar det dock inte finnas något stöd för detta. 

En annan faktor som är viktig att lyfta är just definitionen av ortorexi. Deltagarna i studien 

fick utgå från sin egen definition av ortorexi. Detta gör att det inte är möjligt att veta om de 

elever som idrottslärarna har uppmärksammat faktiskt lider av ortorexi eller om de endast 

uppvisar vissa tendenser till ett ortorektiskt beteende. Oavsett om det är ortorexi eller bara en 

väldigt hög träningsdos anser jag att det finns en anledning till att vara uppmärksam på 

elevernas träningsvanor. Skulle det vara så att det övergår till ett träningsberoende kan det 

finnas en ökad risk för att de eleverna ska utveckla någon form av ätstörning (Meyer, Taranis 

& Touy 2008). 

4.4 Skillnader mellan professionerna och årskurserna hos eleverna 

Trots olika professioner och åldrar hos eleverna de arbetar med är deltagarnas uppfattningar 

lika i stor utsträckning. Det verkar inte vara några skillnader mellan hur idrottslärare på 

högstadiet och idrottslärare på gymnasiet ser på förekomsten av ortorexi i skolan. Samtliga 

har uppmärksammat flertalet elever som tränar väldigt mycket och tagit upp det med eleverna 

i fråga. Ett undantag fanns och det var en idrottslärare på gymnasiet som ansåg att ortorexi 

inte var ett problem på skolan han arbetade på. Detta kan bero på hur man definierar problem. 

En möjlighet till hans svar kan vara att han anser att det inte är tillräckligt många elever som 

uppvisar dessa tendenser för att kalla det ett problem. Att han har uppmärksammat elever som 

tränar väldigt mycket och bryr sig mycket om sin kosthållning tyder på det snarare än att det 

inte finns något problem överhuvudtaget. Deltagarnas syn både på kost och träning i 

samhället och i skolan samt hur media påverkar ungdomarna är väldigt samstämmig inom 

professionen.  

Även skolsköterskorna hade likartad uppfattning trots åldersskillnaden på de elever de 

arbetade med. Detta kan tyda på att eleverna börjar bilda sin identitet i högstadiet och att den 

kanske inte ändras speciellt mycket under skoltiden. Som jag tidigare har nämnt anser jag att 

likheterna i uppfattningarna kan ha sin grund i att de har samma utbildning och därför 

likartade synsätt när det kommer till hälsa, träning och kost. Detta tror jag även spelar in i 

skillnaden professionerna emellan. En annan faktor som kan bidra till detta är att 

skolsköterskorna arbetar med sjukdomsfall, även om det i mångt och mycket handlar om att 

förebygga sjukdomar. På grund av detta tror jag att de är mer inriktade på att se en helhetsbild 

medan idrottslärarna kanske har ett fokus mer inriktat på motion, träning, kost och vila.  
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4.5 Styrkor och svagheter med studien 

En styrka med studien var att genomföra halvstrukturerade intervjuer, på så sätt kunde man få 

en djup förståelse för deltagarnas uppfattning om problematiken med ortorexi i skolan. 

Deltagarna hade stor frihet i att kunna utforma sina svar och fördjupa sig i vad de ansåg vara 

viktigt. Samtidigt som det gav mig möjligheter att följa upp eventuella sidospår och med olika 

följdfrågor följa upp deltagarnas svar. Vidare uppmärksammas ett ämne som är relativt 

outforskat och deltagarnas uppfattningar gav vissa indikationer på att det kan vara ett problem 

i dagens högstadie- och gymnasieskolor. 

En nackdel med studien är det låga deltagarantalet. För att få en tydligare bild av 

skolpersonalens uppfattningar vore det nödvändigt att intervjua ett större antal. 2011 var 44 % 

av de förvärvsarbetande idrottslärarna i Sverige kvinnor (Statistiska centralbyrån 2013). 

Vilket gör att urvalet i studien inte är representativt för yrkesgruppen. Samtliga idrottslärare 

var män i 30-årsåldern, vilket kan påverka resultatet då kvinnor och män kan ha olika 

referensramar och på så sätt uppfatta fenomenet på olika sätt. På samma sätt kan det ha 

påverkat att skolsköterskorna enbart representerades av kvinnor. Åldern på de deltagande 

idrottslärarna och deras arbetslivserfarenhet kan även det ha påverkat svaren. Det är möjligt 

att äldre deltagare skulle ha en annan uppfattning då samhället har utvecklats och sannolikt 

inte ser likadant ut idag som när de växte upp. Skolsköterskorna som deltog i studien hade 

inte stor erfarenhet av att arbeta som skolsköterska på högstadie- och gymnasienivå. 

Skolsköterskan som arbetade på högstadiet har tidigare arbetat inom BVC 

(barnavårdscentralen) och som skolsköterska på mellanstadiet och har endast ett halvårs 

erfarenhet från högstadieskolan. Skolsköterskan på gymnasienivån har en bakgrund som 

distriktsköterska och har cirka ett och ett halvt års erfarenhet som skolsköterska på gymnasiet. 

Detta kan ha påverkat svaren och uppfattningarna kan se annorlunda ut hos någon som har 

längre erfarenhet. Åldersvariationen hos skolsköterskorna var dock större då den ena var i 30-

årsåldern och den andra i 60-årsåldern, vilket kan ge ett bredare perspektiv. 

4.6 Förslag på vidare forskning 

I studien ges vissa indikationer på att ortorexi kan vara ett problem hos elever på högstadiet 

och gymnasiet. Dock är det ett litet antal deltagare, varför det vore intressant att genomföra en 

större undersökning för att se om uppfattningen om problematiken stämmer överens med de 

idrottslärare och skolsköterskorna som deltog i studien. Vidare anser jag att prevalensen av 
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ortorexi i skolan bör undersökas och inte enbart skolpersonalens uppfattning. Detta för att se 

om det finns ett faktiskt problem i skolan.  

4.7 Slutsats 

Deltagarnas uppfattning om hur media och dagens kost- och träningsfixerade samhälle 

påverkar eleverna antyder att det kan finnas en risk att ortorexi är ett växande problem bland 

ungdomar på högstadie- och gymnasieskolor. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka idrottslärare och 

skolsköterskors uppfattning om förekomsten av ortorexi på högstadiet och gymnasiet. Med 

utgångspunkt i detta är mina frågeställningar:  

 Hur ser idrottslärare/skolsköterskor på problematik med ortorexi i skolorna? 

 Hur anser idrottslärare/skolsköterskor att media påverkar eleverna?  

 Har skolpersonaler tid och möjlighet att upptäcka ett eventuellt problem? 

 Skiljer sig idrottslärarnas och skolsköterskorna uppfattning åt? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ortorexi 

Orthorexia 

Exercise 

Exercise addiction 

Excessive exercise 

Exercise addiction and eating disorder 

Eating disorder and excessive exercise 

excessive exercise + food 

symbolic interactionism 

 

Var har du sökt? 

SportDiscus, artikeldatabas 

Google Scholar, sökmotor på webben 

Discovery, artikeldatabas 

Sportscience, artikeldatabas 

Ebsco, artikeldatabas 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

SportDiscus: orthorexia 

SportDiscus: exercise addiction 

SportDiscus: excessive exercise + food 

Sportscience: exercise addiction and eating disorder 

Sportscience: excessive exercise 

Google Scholar: ortorexi 

Ebsco: symbolic interactionism 

 

Kommentarer 

Då det inte finns mycket forskning kring ortorexi var det svårt att hitta bra artiklar i ämnet. De 

få artiklar jag hittade sökte jag mig vidare i genom att använda mig att litteraturlistan. Jag fick 

även ett bra tips på en bok i ämnet av kursansvarige.  

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Vem är du? 

Jobberfarenhet, ålder, utbildning.  

 

Samhälle 

 Berätta om din uppfattning om samhällets syn på kost och träning 

 Media 

 Påverkan 

 

Ortorexi 

 Vad vet du om ortorexi? 

 Personliga erfarenheter? 

 Din uppfattning om orsaker/risker att utveckla ortorexi? 

 

Skolan 

 Ser det likadant ut som samhället i övrigt? 

 Anser du att det finns ett problem med ortorexi? 

 Åtgärder? Förebygga? 

 

Din roll 

 Finns det tillräckligt med tid till att upptäcka ett eventuellt problem? 

 Hur ser du på din roll i det hela? 

 

Ungdomar 

 Självkänsla  

 Kroppsbild 

 Ätstörningar 

 Vad påverkas de utav? 

 



 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev 

 

Syftet med studien är att undersöka idrottslärares och skolsköterskors uppfattning om 

förekomsten av ortorexi på högstadie- och gymnasieskolor. Deltagandet i studien är frivilligt. 

Du behöver inte svara på frågorna om du inte vill och Du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande. Det insamlade materialet kommer endast jag, handledare och examinator ha 

tillgång till. Materialet förses med en kod och kan inte kopplas ihop med dig. Dina svar är 

anonyma. Resultat kommer att redovisas i min C-uppsats. 

 

Med tack för ditt deltagande 

Isa Gustavsson 


