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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka samt jämföra förekomsten av ortorexi och 

ortorektiska tendenser hos årkurs 3-elever på idrotts/hälsoinriktade och samhällsvetenskapliga 

gymnasieprogram. Dessutom ska skillnader mellan könen kartläggas.  

Hur stor är förekomsten av kostfixering och träningsberoende hos eleverna? 

Hur stor är förekomsten och könsskillnaden av Ortorexi samt ortorektiska tendenser hos 

eleverna? 

Hur skiljer sig förekomsten av Ortorexi och ortorektiska tendenser mellan de två 

gymnasieprogrammen? 

Metod 

Detta är en kvantitativ studie där enkätundersökning tillämpades vid insamling av data. 

Urvalet bestod av totalt 100 elever fördelat på fyra st klasser och två olika gymnasieskolor 

inom Stockholms län. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, frågor om fysisk aktivitet och två 

olika mätinstrument. Det första instrumentet Orto-15 mäter kostfixering och det andra 

instrumentet EDS-21 mäter träningsberoende, vilka sammanslaget utgör min definition av 

Ortorexi, fixering vid kost och träning. Resultaten bearbetades i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat 

Utifrån Orto-15 var det totalt 22 elever utav 100 (22 %) som hade en kostfixering, varav 7 

män (32 %) och 15 kvinnor (68 %). Det var totalt 6 elever (6 %) som ansågs vara 

träningsberoende enligt EDS-21, varav 3 män (50 %) och 3 kvinnor (50 %). Utifrån min 

definition av Ortorexi, så var det totalt 5 elever (5 %) som klassificerades med Ortorexi. Av 

de 5 eleverna var det 3 kvinnor (60 %) och 2 män (40 %). Korrelationen mellan grad av 

Ortorexi och gymnasieprogram visade att inom det idrottsinriktade programmet fanns det 3 

elever (60 %) med Ortorexi samt 2 elever (40 %)inom det samhällsvetenskapliga programmet 

Slutsats 

Enligt min definition var det endast 5 % av eleverna som uppfyllde kraven för Ortorexi samt 

18 % som hade ortorektiska tendenser. Således är inte förekomsten av Ortorexi så stor i min 

undersökning, dock finns det vissa tendenser till tillståndet. Det fanns inte något statistisk 

signifikant samband mellan Ortorexi och gymnasieprogram (p=0,72). 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

”Stå upp och rasa i vikt”1 ”Så bränner du fett på rätt sätt, nya 2 veckors dieten”2 

”Så får du bort bilringarna”3 ”Bli kalorismart och rasa 3 kilo på 21 dagar”4 

”Därför blir du frisk och lycklig av att springa”5 ”Vardagssaker som bränner mest fett”6 

 

Sådana här budskap pumpas vi ständigt med genom vardagliga samtal, sociala medier och 

kvällstidningar. Samtliga med ny information om vad du ska äta, hur du ska träna och hur du 

ska leva för att må bra. Utifrån mediernas perspektiv, verkar det som om en persons 

livskvalité är beroende av två faktorer, dels hur strikt hen kan vara med kosthållningen, dels 

hur ambitiös hen kan vara med träningen. Receptet för ett långt och lyckligt liv tycks vara att 

leva hälsosamt. Nu är jag lite ironisk men tyvärr verkar det här vara mer en regel än ett 

undantag. Dessvärre kan dessa normer leda till att vissa personer får ett mer ansträngt 

förhållande till sin kost samt ett tvångsmässigt tränande. Personer som inte kan skilja på vad 

som är sunt och icke, som inte längre tränar för att må bra eller för att det är roligt, utan för att 

slippa må dåligt. Problematiken jag beskriver är några symtom på den ”nya” ätstörningen, 

Ortorexia Nervosa eller kort Ortorexi. Ortorexi kan beskrivas som att en person försöker leva 

hälsosamt fast på ett ohälsosamt sätt. Således kan det vara särskilt svårt att identifiera dessa 

personer som lider av denna sjukdom eftersom de oftast ser ut att må bra och kan kamouflera 

sig kring den hälsohets som råder. Det är dock svårt att dra en linje mellan vad som är sjukligt 

och vad som är hälsosamt. Personligen har jag själv varit nära på att falla dit flera gånger men 

genom att jag fått kännedom om denna ätstörning så har det hindrats i ett tidigt skede. Det kan 

vara svårt för en person att veta när det går överstyr, när vet man egentligen att man tränar för 

mycket? När det blir en ständig kontroll och planerande av sina måltider? Eftersom det kan gå 

fort när man väl har börjat färdas i negativ riktning så hinner man inte riktigt reflektera över 

sitt leverne. Till slut så befinner man sig vid en punkt där hela ens livsstil har förändrats och 

man prioriterar vissa saker högre än andra. Exempelvis kan en ortorektiker prioritera träning 
                                                
1 Aftonbladet Rubrik 1/9-12 
2 Kom i form Nr 6 2012 
3 http://viktklubb.aftonbladet.se/v4/hem/openarticle/444828/ 
4 http://www.expressen.se/halsoliv/vikt/bli-kalorismart-och-rasa-3-kilo-pa-21-dagar/ 
5 http://www.expressen.se/halsoliv/traning/darfor-blir-du-frisk-och-lycklig-av-att-springa/ 
6 http://www.expressen.se/halsoliv/traning/vardagssaker-som-branner-mest-fett/ 



2 

 

före socialt umgänge, avstå från vissa livsmedel som personen tidigare gillat men som nu 

anses onyttiga och endast äta när hen anser sig ha gjort sig förtjänt av det. En person som har 

ortorektiska tankegångar känner sig oftast likgiltig och reflekterar inte över sina handlingar. 

Vid det tillfället är det väsentligt att närstående kan se dessa mönster och kan stoppa personen 

innan det är försent. När livet endast präglas av tankarna kring mat och träning så finns det 

inte plats för så mycket mer. Till slut blir livet blir väldigt ensidigt och det kan vara svårt för 

en sådan person att finna någon större lycka. För att motverka detta så måste människor få 

kunskap om detta tillstånd, i synnerhet i rollen som idrottslärare, så att de kan tyda och tolka 

signaler som kännetecknar Ortorexi. Att kunna identifiera tillståndet är en förutsättning för att 

kunna hjälpa de drabbade och ge dem rätt behandling. Kunskap om Ortorexi är också det jag 

hoppas kunna bidra med genom denna undersökning. 

 

Vad som motiverar mig till att genomföra denna undersökning är att jag tror att många 

ungdomar befinner sig i en riskzon, de är nära att utveckla Ortorexi. Jag tror att de elever som 

är väldigt fixerade vid kost och träning, även söker sig till sådana utbildningar som är 

relaterade kring idrott och hälsa. Där får de befinna sig i en miljö som de älskar eller 

möjligtvis tro sig älska. De intressen som eleverna har haft förut har de övergivit för att 

istället inrikta sig på ett hälsosamt levnadssätt. Slutligen så tror jag att ungdomar som är 

väldigt tränings- och hälsofixerade söker sig till sådana utbildningar som överensstämmer 

med deras livsfilosofi. Detta kan även relateras till den kognitiva dissonansteorin som innebär 

i praktiken att en person kan tro och innerst inne veta en sak men handlar tvärtemot sin 

vetskap. Yvonne Lin ger ett exempel på detta ”Ortorektiker upplever ofta en dissonans genom 

att de förnuftsmässigt vet att de borde äta mer och träna mindre men inte mäktar med att stå 

emot och istället följer sina känslor för stunden” (Lin & Grigorenko 2014, s. 66). Följaktligen 

är det vanligt hos en ortorektiker att personen innerst inne vet hur den ska träna men anser att 

det inte gäller personen själv, alltså så förnekar hen sin kunskap vilket vidmakthåller 

sjukdomen. 

 

Enligt Kunskapscentrum för ätstörningar så finns det ca 100 000 människor i Sverige som är 

diagnostiserade med ätstörningsdiagnoser men anger även att det finns ett stort mörkertal då 

det är många som varken får en diagnos eller behandling (Nestor 2014). Inom Stockholms län 

har antalet diagnostiseringar ökat med 37 %, från 628 personer till 991 på fem år. Det har 

även skett en påtaglig ökning av antalet personer som söker vård för ätstörningar, mellan åren 

2006 och 2014 har det stigit från 1000 personer till 1700, där huvudparten består av de som är 
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mellan 14-24 år. På fem år har det även skett en trefaldig ökning bland män som söker vård 

för ätstörningar men där det också verkar finnas ett stort mörkertal. Den vanligaste diagnosen 

är Ätstörning UNS (Ätstörning Utan Närmare Specifikation) följt av Bulimia Nervosa och 

Anorexia Nervosa (Dagens Nyheter 2014; Birgegård, A 2014). 

1.2 Bakgrund 

Det är allmänt vedertaget att det är bra för hälsan att äta nyttig kost och vara fysiskt aktiv, 

men vad händer när en person blir överdrivet hälsosam? När fixeringen vid träning och 

hälsosam kost upptar all tid och prioriteras före allting annat? Detta beteende kallas Ortorexia 

Nervosa och beskriver ett tillstånd hos en person som har en extrem fixering vid hälsosam 

kost. Ortorexia Nervosa härstammar från grekiskan där Ortho betyder renlärig och Orexis står 

för aptit, alltså ren aptit (Bratman & Knight 2000). Begreppet är tämligen nytt och har i 

dagsläget ingen medicinsk diagnos utan går under beteckningen Ätstörning UNS (Ätstörning 

Utan Närmare Specifikation) då den inte uppfyller samtliga kriterier för en verklig ätstörning 

enligt Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders- IV- TR (DSM-IV). Denna 

manual kan liknas vid en handbok för psykiatrin och innehåller standarddiagnoser för 

psykiatriska tillstånd. I dagsläget är Ätstörning UNS den vanligaste formen av 

ätstörningsdiagnoser i jämförelse med Anorexia Nervosa samt Bulimia Nervosa (Frisk & Fri 

2014; Agras, S., Crow, S. J., Mitchell, K., Halmi, S & Bryson, M 2009).  

 

Ortorexia Nervosa myntades år 1997 av läkaren Steven Bratman som mött patienter som inte 

passade in i diagnoskriterierna för varken Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa. De 

personerna hade en extrem fixering vid nyttig mat samt en överdrivet hälsosam levnadsstil 

(Bratman & Knight 2000). Det som således utgör ett problem hos dessa personer är att 

fixeringen av mat upptar all tid, från inhandling av livsmedel till själva måltiden. Intresset att 

umgås med vänner minskar desto mer fixerad en person blir till sin kosthållning samt att 

andra fritidsaktiviteter åsidosätts. Livsstilen utgörs således helt av kostfixeringen och bidrar 

därför till en sämre livskvalité. Ortorektiker har liknande karaktäristiska drag som personer 

med Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa. Det som diagnoserna har gemensamt men som 

också skiljer dem åt är de olika metoderna för att hantera ångest. Vanligtvis rör det sig om 

olika kompensationsbeteenden för sitt matintag, exempelvis kan en person med Bulimi 

använda sig av laxermedel medan en ortorektiker måste träna efteråt (ibid). Träningsberoende 

är också något som jag tar upp i denna studie vilket i stort sätt innebär att den drabbade 

personen blir helt beroende av träning. Tillståndet utgörs av abstinensbesvär och stark ångest 
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vid utebliven träning samt en ökad toleransnivå, vilket också innebär att man oftast tränar 

trots sjukdom eller skada. Detta kan bidra till överträning, förslitningsskador och depression. 

Detta beteende kan liknas vid kostfixering då träningen blir det centrala i personens liv och 

därför har svårt att hitta glädje i andra aktiviteter (Hausenblas & Symons Downs 2002a).  

 

1.2.1 Centrala begrepp 

Ortorexia Nervosa 

”Benämning som föreslagits för tvångsmässig upptagenhet vid rigida föreställningar om 

naturlig och hälsofrämjande föda, med åtföljande strikta kostvanor med många förbud. En 

fixering vid träning och låg kroppsvikt ingår ofta” (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Träningsberoende 

”Innebär att man är helt fixerad vid fysisk träning. Man tänker hela tiden på träning och 

lägger ner massor av tid på att springa, gå på gym mm” (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Ätstörning 

”Tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt” (Nationalencyklopedin 

2014) 

 

Anorexia Nervosa 

”Självsvält, viktfobi, ätstörning kopplat till onormal uppfattning om vad som är normal 

kroppsvikt respektive övervikt. Personen känner ångest inför tanken att inta så mycket näring 

att kroppsvikten ökar (Nationalencyklopedin 2014) 

 

BMI (body mass index) 

En metod för att uppskatta om en person är under, normal- eller överviktigt. Uträkningen går 

ut på att kroppsvikten divideras med kvadraten på kroppslängden. Kvoten man får ut delar in 

personen i de olika intervallerna. 18.5 och mindre betyder att man är underviktig. 18.5 - 24.9 

räknas som normalviktigt och mellan 25 - 29.9 är man överviktigt. Ifall man har ett BMI som 

överstiger 30 så har man fetma (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Fettprocent 

Mätning av fettprocent visar hur mycket fett en person har i förhållande till sin muskelmassa.  
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De olika intervallerna för män och kvinnor: 

Män:     Kvinnor: 

25%> Överviktig   32%>   

18-24% Acceptabel   25-31% 

14-17% Vältränad   21-24% 

6-13% Elitidrottare   14-20% 

6 % < Undernärd/ nödvändigt fett 10-13% 

(K. E. Friedl 1994) 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan sammanfattas som ”all den kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i ökad energiförbrukning” 

(Folkhälsomyndigheten 2013). En enklare formulering av fysisk aktivitet är att det är ett begrepp som 

används för att förklara all kroppsrörelse som den utför under en dag genom arbete, fritid och olika 

typer av kroppsarbete idrott, gymnastik och motion. Det finns flera rekommendationer om vad som 

räknas som fysisk aktivitet men jag har valt att använda mig av Folkhälsomyndighetens 

rekommendation: ”Alla äldre än 18 år är fysiskt aktiva, med måttlig intensitet, minst 150 minuter i 

veckan. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas ut över 

flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter” (Folkhälsomyndigheten 2011). 

 

Motion 

Motion, motionsidrott, är en aktivitet som inkluderar de kroppsövningar som används med avsikt att 

må bra, bevara och förbättra sin hälsa samt fysiska prestationsförmåga (Nationalencyklopedin 2014). 

  

Träning 

Träning är ett begrepp som innebär kroppsrörelse med syfte att öka prestationsförmågan inom 

olika idrotter, främst för att kunna prestera bättre på tävling (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Kost 

”De komponenter som ingår i en persons vanor beträffande mat och dryck. En allsidig, 

varierad kost är viktig för att kroppens behov av essentiella näringsämnen ska bli tillgodosett” 

(Nationalencyklopedin 2014). 
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Energi 

Från vårt matintag får vi energi som kroppen behöver för att kunna överleva. Energi kan 

mätas i kilokalorier, en kalori är ett mått på vad som krävs för att höja temperaturen i ett gram 

vatten med 1 grad Celsius. Energi kan också mätas i kilojoule, där 1 kilokalori(kcal) 

motsvarar 4.184 kilojoule (kJ). De olika näringsämnena så som protein, kolhydrater och fett 

innehåller olika mycket energi. Exempelvis ger 1g protein= 4 kcal, 1 g kolhydrater= 4 kcal 

och 1g fett=9 kcal (Livsmedelsverket 2012). 

 

Kroppsuppfattning 

”Kroppsbild, den uppfattning man har om sitt utseende och sin kropp.” 

(Nationalencyklopedin 2014) 

 

1.2.2 Kriterier för ätstörningar 

För att en läkare ska kunna diagnostisera en person med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa 

eller Ätstörning UNS måste nedanstående kriterier uppfyllas.  

Kriterier för Anorexia Nervosa: 

-Begränsat energiintag i förhållande till behovet, vilket resulterar i en signifikant låg 

kroppsvikt i förhållande till ålder, kön, utveckling och fysisk hälsa.  

-Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, ett vidmakthållande av beteende för att 

motverka en viktuppgång trots personens extremt låga vikt. 

-En störd kroppsuppfattning beträffande vikt eller form, personens självkänsla är överdrivet 

påverkad av kroppsvikten eller formen och dementerar allvaret med den extremt låga 

kroppsvikten. 

Det finns två olika varianter, restriktiv och hetsätningsvariant, vilka är följande: 

-Restriktiv variant (självsvält): Under de senaste tre månaderna har personen inte regelbundet 

hetsätit eller använt sig av självrensande handlingar. Viktnedgång har orsakats av diet, fasta 

och/eller överdriven träning. 

-Hetsätningsvariant (självrensning): Under de senaste tre månaderna har personen 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande handlingar. Exempelvis 

självframkallande kräkningar, missbrukning av laxermedel eller lavemang, vätskedrivande 

läkemedel). 
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Kriterier för Bulimia Nervosa: 

-Återkommande episoder av hetsätning och som kan kännetecknas av följande: (1) Personen 

äter inom en begränsad tid (t ex två timmar) en stor mängd mat som väsentligt större än vad 

flertalet personer skulle kunna äta under samma tid och förutsättningar. (2) Ytterligare tycker 

personen sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden. Exempelvis förekommer en 

känsla av att inte kunna sluta äta eller reglera vad alternativ hur mycket hen har ätit. 

-Återkommande olämpligt kompensatorisk utrensningsbeteende för att inte gå upp i vikt. 

Exempelvis självframkallande kräkningar, missbruk av laxermedel, lavemang eller andra 

läkemedel, fasta eller överdriven träning 

-Hetsätning och kompensatoriskt utrensningsbeteende i genomsnitt minst en gång i veckan 

under tre månaders tid. 

-En självkänsla som är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt 

 

Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) innebär att personen har en klinisk ätstörning 

men som inte uppfyller kriterierna för varken Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa. 

Dessutom är den 3-4 gånger vanligare än de två tidigare nämnda ätstörningarna.  

Exempel: 

-Avvikande Anorexia Nervosa men utan signifikant viktförlust 

-Avvikande Bulimia Nervosa men med låg frekvens alternativt begränsad tid 

-Nattätningssyndrom: återkommande episoder med nattätande som utgörs av att personen äter 

efter ett uppvaknande nattetid alternativt hetsätning efter kvällsmålet.  

(American Psychiatric Association 2000) 

1.2.3 Relevans av Ortorexi 

Det pågår en debatt om det är relevant att etablera Ortorexia Nervosa som en diagnos eller 

inte ”En del forskare menar att diagnostisering generellt är negativt eftersom det ger namn åt 

något avvikande och kan bidra till stigmatisering. Andra anser det nödvändigt för att kunna ge 

patienter rätt behandling” (Lärarnas Nyheter 2010). Nyligen skrev, Jonas Colting, sexfaldig 

VM- och EM medaljör i triathlon, ett uppmärksammat debattinlägg i Aftonbladet där han 

menar att det inte är farligt att träna för mycket utan det är snarare vårt stillasittande som är 

det stora problemet  

Hur kan träning och nyttig mat bli ett osunt beroende? Och hur många lider 

egentligen av äkta ortorexi? Det är snarast så att 99 % av svenska folket skulle må bättre av 
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att röra på sig mer och äta mer samvetsgrant. Att det sedan finns människor med 

tvångsmässiga beteende har inte med ämnet att göra. Ortorexi är snarast symptom på psykisk 

ohälsa (Colting, J 2014).  

 

Något som också gör det svårt med att diagnostisera Ortorexi är att bestämma vad som är sunt 

tränande och inte. Det finns en oerhörd fin linje mellan att vara sjukt beroende eller starkt 

intresserad av träning samt hälsosam kost ”En ortorektiker lägger ofta ner mycket tid på 

träning, oavsett nivå. Han eller hon är fixerad vid träning och kan kanske inte längre avgöra 

om syftet med träningen är att förbättra sin prestationsförmåga och sitt resultat eller om det 

handlar om att bevara/förbättra hälsotillståndet” (Lin & Grigorenko 2014, s.56).  

1.2.4 Min definition av Ortorexia Nervosa 

Begreppet Ortorexia Nervosa baserar sig ursprungligen på Bratmans undersökning då han 

beskrev tillståndet som en fixering vid hälsosam kost. Senare har forskare utvecklat 

beskrivningen av begreppet till att det karaktäriseras av en fixering vid kostens kvalité och 

som ett tillstånd av psykisk ohälsa som uppkommer som en följd av fixeringen på 

hälsosamma livsmedel och som ett tvångssyndrom (Donini 2004; Chaki et al 2013). 

Problemet med denna definition är att det är mycket svårt att bestämma var gränsen går för 

när denna fixering blir ohälsosam. Till exempel så använder olika forskare olika gränsvärden 

för ”diagnosen” Ortorexi, trots att de använder samma mätinstrument (Donini 2004; Varga 

2012). I boken Ortorexi- Fixering vid kost och träning (2014) av Lin & Grigorenko används 

samma definition av Ortorexi, där det förutom ingår ett tvångsmässigt förhållande till träning. 

Denna definition syns även i Nationalencyklopedins definition ”Benämning som föreslagits 

vid tvångsmässig upptagenhet vid rigida föreställningar om naturlig och hälsofrämjande föda, 

med åtföljande strikta kostvanor med många förbud. En fixering vid träning och låg 

kroppsvikt ingår ofta” (NE 2014). Dock finns det ingen vetenskaplig forskning som detta 

begrepp grundar sig på, utan den forskning som finns är en studie som snarare visar ett 

samband mellan kostfixering och olika idrotter, då idrottsutövare har en större risk för att bli 

kostfixerade (Segura-Garcia 2012). 

 

I denna uppsats definieras Ortorexi som en fixering till hälsosam kost i samband med ett 

beroende till träning. Denna definition är ganska ny och har inte använts frekvent inom den 

tidigare forskningen som gjorts, då det är Bratmans definition som är mest förekommande. 

Detta innebär ett problem för mig när jag ska diskutera kring begreppet Ortorexi och därför 
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vill jag klargöra vad jag menar med de olika begreppen. Vid min beskrivning av tidigare 

forskning och då det hänvisas till Bratmans definition, kommer jag istället använda mig av 

begreppet kostfixering. Trots att forskningen har haft som mål att undersöka Ortorexi så har 

de ändå använt sig av Bratmans definition, därför tror jag det blir enklare för er läsare att jag 

istället använder mig av begreppet kostfixering.  

 

De två förklaringar jag har till att jag använder mig av den nyare definitionen av Ortorexi som 

innehåller både en fixering vid kost och träning, är dels för att jag själv kan identifiera mig 

mer med den definitionen, dels anser jag att den nyare definitionen identifierar ett mer 

problematiskt tillstånd hos personen och som utgörs av både fixering vid kost och träning. 

Den definition som finns i dagsläget och som har använts inom tidigare undersökningar har 

framför allt identifierat personer som är fixerade vid hälsosam kost samt i kombination med 

ett hälsosamt leverne. Detta betyder inte att dessa personer känner att deras beteende utgör ett 

problem för dem och därför inte heller är i behov av behandling. En person kan bli fixerad vid 

hälsosam kost av flera anledningar såsom bantning och yttre faktorer. Exempelvis menar 

Fidan (2010) att personer som är överviktiga eller lider av fetma kan känna sig tvingade till att 

äta hälsosam mat, då de inte vill bli utsatta för förnedring av omgivningen. Det som jag 

framför allt vill undersöka är förekomsten av ett problematiskt förhållande till kost och 

träning. Personer vars kost- och träningstänkande upptar hela deras tankeverksamhet. För att 

tydliggöra, när det handlar om Bratmans definition av Ortorexia Nervosa kommer jag att 

istället använda mig av begreppet kostfixering. Vid de tillfällen jag använder mig av 

begreppet Ortorexi så rör det sig om både en fixering vid kost och tvångsmässig träning. 

1.2.5 Mätinstrument Orto-15 och Exercise Dependence Scale-21 

2004 skapade Donini et al ett frågeformulär (eller test), Orto-15 som baserar sig på Bratmans 

Orthorexia Screen och tillämpas för att mäta förekomsten av Ortorexi. Testet består av 15 st 

frågor med fyra svarsalternativ- alltid=4, ofta=3, sällan=2 och aldrig=1. När resultaten 

summeras så omkodas också sifforna. Slutligen innebär det att ju lägre poängsumma en 

person får, desto högre tendens till ett ortorektiskt beteende 

 

Exercise Dependence Scale-21 är ett test som skapades år 2002 av Hausenblas och Symos 

Downs och mäter tendens till träningsberoende. Testet består av 21 st frågor som besvaras 

genom en skattningsskala från 1 till 6, 1=aldrig och 6=alltid. Instrumentet är konstruerat 

utifrån diagnosverktyget Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV) 
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och dess kriterier för substansberoende; Tolerans- Ett behov av ökade mängder av träning för 

att uppnå den önskade effekten (antal träningspass, intensitet och träningstid). 

Abstinensbesvär- Tränar för att undvika att känna sig irriterad, spänd eller ha ångest. Avsikt- 

Tränar längre än planerat, Bristande kontroll- Kan inte minska ner på tid, intensitet och hur 

ofta man tränar. Tid- Mängden tid som används till träning. Minskning av andra aktiviteter- 

Träning prioriteras istället för familj, sociala relationer och arbete/skola. Varaktighet- 

Fortsätter att träna trots återkommande fysiska problem. I sammanställningen av testet kan 

man antingen göra en sammanslagning av värdena eller studera graden av träningsberoende 

utifrån de sju komponenterna. Därefter placeras deltagarna in i tre olika grupper: 

Träningsberoende, icke träningsberoende men med vissa symtom och icke träningsberoende. 

För att klassificeras som träningsberoende måste deltagaren ha svarat 5 eller 6 på tre eller fler 

av de sju kriterierna. För att definieras som icke träningsberoende men med vissa symtom ska 

deltagaren svarat 3 eller 4 på lika många komponenter. Om man har svarat 1 eller 2 så 

definieras personen som icke träningsberoende (Hausenblas & Symons Downs 2002). 

1.3 Tidigare forskning 

Här under kommer jag att presentera den tidigare forskning som finns kring Ortorexia 

Nervosa-kostfixering samt synliggöra de typiska fynden hos en ortorektiker. För att 

tydliggöra, när jag skriver om Bratmans definition av Ortorexia Nervosa så använder jag 

istället begreppet kostfixering. 

1.3.1 Beteende hos kostfixerad 

En person som har en kostfixering har ett stort fokus på hälsosam mat, smaken spelar inte 

någon större roll utan det är kvalitéten som är det väsentliga. Den kostfixerade personen sätter 

upp regler kring vilka livsmedel som är acceptabla och vilka som inte är det. Dessa strikta 

regler gör att personen hellre svälter sig själv än att äta mat som den anser är ”oren”. Den 

kostfixerade utesluter därför vissa livsmedel som hen tidigare har gillat för att kunna 

genomföra sin hälsosamma kosthållning. Bratman (2000) ger inga exempel på vilka specifika 

livsmedel det handlar om, dock menar Fidan att det rör sig om ekologiska råvaror utan några 

artificiella tillsatser (Fidan 2010). Detta kan bero på att kostfixerade personer identifierar 

ekologiska produkter som nyttiga och artificiella som farliga (Donini 2004). Den kostfixerade 

personen tillbringar överdrivet mycket tid åt att planera, inhandla, tillaga och äta den mat som 

hen anses vara hälsosam. Detta resulterar ofta i att en person som är kostfixerad avstår från 

sociala sammanhang så som middagsinbjudningar eftersom hen då inte kan ha kontroll över 
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vad som kommer att serveras (Bratman & Knight 2000). Beteendet hos en kostfixerad kan 

sammanfattningsvis liknas vid rituella processer tillsammans med ett stort kontrollbehov. 

1.3.2 Beteende hos träningsberoende 

Det som karaktäriserar en träningsberoende person, är att dennes toleransnivå för träning 

försvinner - ständigt måsta öka sin träningsvolym samt träningsintensitet för att uppnå samma 

positiva tillfredställelse som hen får ut av träningen. Personen får stor ångest vid ett uteblivet 

träningspass eller om denne inte kan träna lika länge som planerat, vilket resulterar i att 

personen tränar trots skada eller sjukdom. Det kan vara svårt att identifiera en person som är 

beroende av träning, eftersom mycket träning allmänt uppfattas som nyttigt (Giabocci & 

Hausenblas 2004). Träningsberoende kan liknas vid andra beroendestörningar så som 

alkoholism, spelberoende och drogmissbruk då det ger samma abstinensbesvär vid utebliven 

träning som frånvaro av droger (Aidman &Woolard 2003). Det ständiga planerandet inför, 

under och efter ett träningspass, resulterar i att personen blir mer rigorös mot sig själv. Dessa 

rutiner träning inger en känsla av trygghet samt gör att den träningsberoende personen blir 

självgod. Detta beror på personen känner sig duktig och ser genomförandet av sina strikta 

rutiner som en prestation i sig. Å andra sidan gör det att den träningsberoende personen även 

bestraffar sig själv ifall hen inte kan följa sina uppsatta regler. Vanligtvis finns det även ett 

förakt mot andra människor som lever tvärtemot en själv och har inte någon större förståelse 

för deras levnadssätt (Chaki et al 2013). Personer som drabbas av träningsberoende har 

väldigt stora krav på sig själva och fylls ständigt med ångestkänslor. Dessa ångestkänslor kan 

bestå av att känna sig ”ren” och sträva efter perfektion. En metod för att kunna kontrollera sin 

ångest blir att fixera sina tankar kring träning (Grandi S, Guidi J, Benassi M & Tossani E 

2011).  

1.3.3 Fysiska symtom hos träningsberoende 

Idrottare som har en ätstörning lider ofta av näringsbrist som en konsekvens av sitt låga 

matintag i förhållande till träningsmängden samt ett uteslutande av fett och kolhydrater. 

Bristen på näring leder i sin tur till lågt blodtryck, låg vilopuls, sänkt immunförsvar och 

hormonella rubbningar. Personer som idrottar och samtidigt äter för lite, får en låg fettprocent. 

Detta gör att kvinnans östrogen minskar och resulterar i uteblivande menstruation samt att 

mannens testosteron sjunker vilket kan leda till att puberteten blir försenad (Giordano 2010). 

Vid träningsberoende förekommer ofta höga träningsmängder vilket bidrar till 

förslitningsskador, stressfrakturer, inflammationer och muskelvärk. Anledningen är att 
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kroppen inte riktigt hinner bygga upp skelettet samtidigt som nedbrytning sker i form av 

träning (Hausenblas & Symos Downs 2002; Folkhälsoinstitutet 2006). Det är heller inte 

ovanligt att den som är träningsberoende lider av sömnstörningar som orsakas av 

signalsubstansen noradrenalin och som utsöndras när kroppen utsätts för fara, i detta fall 

överträning. De sömnsvårigheter som förekommer består i de flesta fall av 

insomningssvårigheter och alltför tidiga uppvaknanden (Thompson & Sherman 2010, s.78).  

1.3.4 Psykiska symtom hos kostfixerade 

De psykiska symtom som förekommer hos personer som är kostfixerade liknar anorexins till 

stor del. Depression och hög förekomst av ångest är ofta vanligt förekommande hos en 

kostfixerad person. Det som framför allt är symtomatiskt för personen är att den drivs av ett 

perfektionistiskt tänkande i kombination med tvångstankar. Den kostfixering som finns leder 

till en rädsla för att äta livsmedel som anses vara onyttiga. Ett uteslutande av särskilda 

livsmedel resulterar i en näringsbrist som leder till ännu mer tankar på mat. Detta är en 

naturlig kroppsligreaktion eftersom kroppen befinner sig i ett svälttillstånd. Därför finns det 

ett tvådelat förhållningsätt till mat hos en person som är kostfixerad, då maten både kan älskas 

och föraktas. Exempelvis så kan personen först känna sig lycklig inför en måltid men som 

snabbt kan övergå till ångest (Bratman & Knight 2000). Vanligtvis måste personen känna 

stark hunger för att tillåta sig att äta, detta i form antingen minska ner mängden mat eller helt 

avstå en måltid, vilket ökar risken för överätning. Detta hänger ihop med ett-svart vitt 

tänkande; då personen överträder sina regler känner sig hen värdelös (ibid). Ett exempel på en 

rutin är att den kostfixerade alltid äter på fasta tider vilket resulterar i att spontant ätande 

nästan aldrig förekommer eftersom rutinerna inger en trygghet. Om personen inte kan leva 

enligt sina rutiner och regler, leder det till ångest som orsakar stora humörsvängningar och 

känsloutbrott. Därför upplever den kostfixerade det som en livsfara att tappa kontrollen och 

kommer att göra allt för att undvika den. Chaki (2013) menar att det är ofta en rädsla inför att 

få ångest som gör att den kostfixerade tar till olika säkerhetsbeteenden som fixering till kost.  

 

Minskat socialt umgänge är vanligt förekommande hos kostfixerade personer eftersom de 

håller ett hårt grepp om sin livsfilosofi- äta hälsosamt och träna hårt (Segura-Garcia 2012). 

Detta leder till att det sociala livet åsidosätts eftersom det inte finns tillräckligt med tid. Detta 

i samband med att den kostfixerade personen har en låg självkänsla som gör att hen drar sig 

undan för att slippa göra bort sig själv eller bli förödmjukad. Helst äter personen själv och 

tackar oftast nej till middagsinbjudningar eller andra sociala aktiviteter (Bratman & Knight 
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2000). Chaki (2013) menar att längtan efter en ”renhet” och vidmakthållandet av strikta 

rutiner blir överväldigande, vilket leder till att den livsstilen värdesätts högre än ett socialt 

umgänge. Därav blir livskvalitén sämre och något som till en början personen verkar kunna 

kontrollera, blir till något som kontrollerar den. Zamora (2005) anser även att denne kan 

skapa sig en identitet utifrån kostfixeringen. Följden blir att personen bli socialt isolerad som 

en konsekvens av dennes identifiering med kost. 

1.3.5 Riskfaktorer 

Vetenskaplig forskning om vad som egentligen orsakar ätstörningar är en invecklad fråga då 

insatta forskare menar att det är inte är endast en faktor som är bidragande, utan att det 

existerar ett samband mellan flera faktorer över en tidsperiod. De studier som i dagsläget 

finns visar att lågt självförtroende, låg självkänsla, negativ kroppsupptagning och minskat 

socialt stöd kan vara faktorer som kan vara bidragande- Alltså hur personen betraktar sig själv 

(Clinton & Norring 2002, s. 67 ff). 

 

Några studier kring vad som orsakar ortorexi finns inte i dagsläget, men man kan tyckas se ett 

samband mellan kostfixering och idrottare. Idrottsutövare har en större benägenhet att 

utveckla en problematisk relation till mat då de oftast har ett strikt kost- och träningsschema 

att förhålla sig till, vilket är väsentligt för en optimal idrottsprestation (Segura-Garcia 2012). 

Däremot menar forskare att det är viktigt att det görs en skillnad på dels idrottare som har en 

fixering vid kost för att uppnå optimal prestation, dels idrottare som endast visar tendenser till 

ätstörning exempelvis kostfixering och ångest vid utebliven träning (Sundgot-Borgen & 

Torsveit 2010) Forskning har visat att risken att drabbas av ätstörningar, däribland ortorexi tas 

i beräkning, är större bland elitidrottare än vanliga motionärer (Segura-Garcia 2012). 

Exempelvis finns det ett antal svenska idrottare som har varit helt öppna med att de har haft 

en ätstörning bla Emma Igelström, Tina Nordlund och Lena Udd (Lindwall, M 2003). 

Förekomsten av ätstörningar gäller främst de idrotter där vikten och kroppsammansättningen 

har en väsentlig funktion för utövarnas prestation, där det kan vara en fördel att hålla låg 

kroppsvikt ex gymnastik, konståkning och kampsport. Tränare kan också vara en bidragande 

faktor då de kan fälla kommentarer om idrottarnas kroppar vilket kan få en stor effekt hos 

idrottare som redan har en negativ självbild. Den kan i sin tur orsaka att en idrottare får en 

felaktig kroppsuppfattning och självkänsla som baseras på deras prestation. Idrottare är mer 

målmedvetna och har större benägenhet för tvångssyndrom, vilket anses vara en inkörsport 

till ätstörningar (Sundgot-Borgen & Torsveit 2010). Detta överensstämmer även med fynd 
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Hausenblas och Symos Downs (2002) har gjort hos personer som är träningsberoende, då de 

även har uppvisat symtom på perfektionism, tvångsmässighet och ångest. Fidan (2010) menar 

också att personer som ägnar sig åt styrketräning och friidrott har högre risk att drabbas, i 

synnerhet kvinnor och tonåringar. 

 

En annan orsak som skulle kunna vara möjlig är att utövaren skapar sig en identitet med sin 

idrott. Träningen, idrotten och jaget blir till en enhet vilket leder till att utövaren kommer att 

prioritera sin idrott först. Personen har sitt sociala umgänge inom idrotten och tillbringar all 

sin tid åt detta. Detta resulterar i mer träning och en ökad fixering vid hälsosam kost för att 

optimera sin idrottsprestation (Sundgot-Borgen & Torsveit 2010). 

 

En annan högrisk grupp för utvecklandet av kostfixering är personer inom medicinska yrken 

så som läkare, sjukgymnaster, dietister mm. De begränsar sitt intag och blir mer fixerade av 

kost än andra yrkesgrupper (Kinzel 2006; Korinth 2008; Fidan 2010). Allmänt sätt kan 

ätstörningar också orsakas av yttre faktorer så som massmedia och sociala medier, då de är 

bidragande i form av att dem basunerar ut nya budskap om dieter, kroppsideal och 

träningsformer, vilket skapar en inre stress. Detta gör att man kan känna sig mer missnöjd 

med sin kropp och utvecklar destruktiva beteenden. Exempelvis kan en person börja med 

strikta dieter, hård träning, kaloriräkning som en metod för viktnedgång, vilket slutligen 

resulterar i en ätstörning (Kazmierczak. N, Patryn. R & Niedzielski. A 2013). Ytterligare en 

bidragande faktor är sociala medier där det ständigt läggs upp statusuppdateringar om hur 

personer tränar, äter nyttig mat och bilder på deras vältränade kroppar. Anna Gärdehall 

berättar att risken för ätstörningar inte bara ökar hos dem som ser bilderna i sitt nyhetsflöde 

utan även de som lägger upp dem, eftersom de har fått ett bekräftelsebehov (Sveriges Radio 

2014). En undersökning gjordes år 2013 av Proviva som visade att ca 50 % av de som 

använder sociala medier blir stressade över att deras livsstil inte är tillräckligt hälsosam 

jämfört med andra människor. Samma stress upplevde 54 % av de som använder Instagram, 

att deras hälsosamma levnadssätt var otillräcklig. De personer som är aktiva på sociala medier 

uppger att 74 % av deras vänner gör statusuppdateringar om deras mat och träning samt att 29 

% blir stressade utav detta (Proviva 2013). 

1.3.6 Förekomst av träningsberoende 

I en studie som gjordes under 1970-talet var det första gången man kom i kontakt med 

begreppet träningsberoende. Studien visade att det fanns ett beroende till träning, fram för allt 
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hos löpare (Mathers & Holden 1996). En annan studie av experimentell art som också gjordes 

på professionella löpare, visade hur de psykiskt och fysiskt reagerade när de mot sin vilja fick 

avstå från en dags träning. De symtom som uppstod hos löparna var ilska, nedstämdhet, 

trötthet och ökad vilopuls (Aidam & Wollard 2003). En fransk studie undersökte förekomsten 

av träningsberoende hos gym-medlemmar. Det var 42 % (125 av 300) av deltagarna som hade 

starka symtom på träningsberoende. De symtom som visades var abstinensbesvär vid 

utebliven träning samt ett troende på att hälsan stod i samband med träningstiden (Lejoyeux, 

Avril, Richoux, Embouzza & Nivoli 2008). I en nyligen genomförd studie i USA som 

använde testet EAI Exercise Addiction Inventory på triatleter, visade att 20 % av deltagarna 

hade en risk för att utveckla ett träningsberoende. Risken för träningsberoende ökade 

kontinuerligt med längden på distansen de tävlade i. Studien visade också att desto fler 

timmar tritatlerna spenderade på träning i veckan, ju högre risk att drabbas av 

träningsberoende som en konsekvens av ökad tolerans. Underökningen visade ingen 

signifikant skillnad mellan förekomsten av träningsberoende mellan könen, 17,9 % män och 

21, 7 % för kvinnor (Simpson & Youngman 2014). Hausenblas och Gaibocci (2004) har 

utvecklat en mall, som är lik den Hausenblas och Symos Downs (2002) gjorde i samband med 

deras studie, för att diagnostisera träningsberoende. Tillståndet definierar de som en uppkomst 

av ångest orsakat av otillräcklig träning, där personen måste uppvisa tre eller fler följande 

punkter: 

-Tolerans, beskrivs som ett behov att öka träningstillfällena för att uppnå önskad effekt, oftast 

genom att positiva effekten avtar vid samma träningsmängd 

-Tillbakadragande, Uppkomst av ångest orsakad av minskad träningsmängd 

-Avsikt, Tränar längre än vad man har planerat 

-Kontrollbrist, Stora svårigheter att reducera ner den tid, intensitet eller hur ofta man tränar 

-Överdriven tidsplanering, Överdriven tid går åt för att planera träningen 

-Minskad socialt liv, Utesluter sociala eller jobbrelaterade aktiviteter för att istället prioritera 

träningen. 

-Förhalning, Fortsätter sitt tränande trots vetskap om sjukdom eller fysisk bristning orsakad 

av träning (Hausenblas & Gaibocci 2004). 

1.3.7 Förekomst av kostfixering 

Den höga förekomsten av kostfixering som flera av ovanstående studier kommit fram till 

visar på ett av problemen med definitionen av Ortorexi-kostfixering (och är en av 

anledningarna till att jag använder mig av en snävare definition i detta arbete). Har verkligen 
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74 % av medicinstudenterna problem med kostfixering eller kan det bero på 

mätinstrumentet/cut- off gränsen/definitionen? 

Den forskning som har gjorts inom området har hittat en förekomst av kostfixering från 6,9 % 

i den generella populationen till 57,8 % i högriskgrupper (Donini 2004; Varga et al 2013).  

År 2004 i Rom gjordes en undersökning om förekomsten av kostfixering bland ett urval av 

befolkningen och som visade en förekomst på 6,9 % (28 av 404 personer). De fann bland 

annat förekomsten av kostfixering var högre hos män än kvinnor samt hos dem som hade en 

lägre utbildningsnivå. De visade även att deltagarna värderade sin mat gradvis och relaterade 

livsmedel till olika känslor, de beskrev exempelvis konserverad mat som farlig och dagsfärska 

råvaror som hälsosamma (Donini 2004).  

 

År 2005 gjordes en studie i Österrike på 283 kvinnliga dietiststudenter. Undersökningen 

baserades på Steven Bratmans test, Orthorexia Screen (OS). 34 % av studenterna visade att de 

hade ett ansträngt förhållande till träning och kost, vilka oftast ses som tendenser till 

kostfixering. Studenterna fick en högre självkänsla när de åt ”godkänd” mat och skuldkänslor 

när de frångick denna kosthållning (Kinzel 2006). År 2008 gjordes också en undersökning i 

Tyskland på dietiststudenter som visade att de begränsade sitt intag av kost i högre grad än 

andra studenter. Studenterna gjorde kostval som var mer hälsosamma samt visade ett 

ansträngt förhållande till mat. Dock ändrades dessa beteende under utbildningen och i slutet 

så visades att fixeringen till kosten hade minskats med tiden (Korinth 2008). Samma år 

gjordes en studie i Turkiet där forskarna undersökte förekomsten av kostfixering bland 878 

läkarstudenter vilken innehöll en blandning av män och kvinnor. Förekomsten av kostfixering 

var 43.6 procent och att tendensen till kostfixering var högre hos män, i synnerhet de som var 

yngre än 21 år (Fidan 2010). En av de senaste studierna beträffande förekomsten av 

kostfixering gjordes i Ungern, där de undersökte 810 personer och majoriteten av dem var 

studenter inom medicin exempelvis dietist, sjukgymnast, barnmorskor samt olika läraryrken. 

Forskarna skapade ett eget test Orto-11-Hu som baseras på Orto-15, vilket är det test som jag 

använder i min undersökning. Det forskarna gjorde var att låta respondenterna genomföra 

Orto-15 men tog sedan bort fyra frågor 5,6,8 och 14. Studien visade en prevalens för 

kostfixering på 74,2 procent bland deltagarna och jämförde dessa resultat med en liknande 

studie gjord i Turkiet, där de tror att den höga förekomsten av kostfixering i jämförelse med 

den turkiska beror på kulturella skillnader. Ungrare tenderar att vara mer individualistiska i 

sitt tänkande och mer egoistiska, medan i Turkiet ser människorna mer sig som medlemmar i 

större grupperingar och tar hänsyn till det i sitt handlande. Därtill verkar det som att den 
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muslimska traditionen motverkar förekomsten av ätstörningar i allmänhet beroende på olika 

faktorer restriktionen av att använda vissa livsmedel, innebörden av fastan och vanan de har 

att äta med familjen. De hittade ingen större skillnad mellan könen, däremot verkar det finnas 

en högre förekomst bland studenter inom medicin, vilket också andra studier har visat. 

Deltagarna hade lågt alkoholintag samt var mer restriktiva i sina matval och förklarade dessa 

med att det var i linje med deras hälsosamma livsstil (Varga.M et al 2014). 

1.3.8 Sammanfattning forskningsläge 

De studierna som jag har redovisat för ovan, visar bland annat att förekomsten av kostfixering 

är större hos män än kvinnor (Donini 2004). Varga anger att förekomsten av kostfixering 

varierar från 6,9 % hos den generella befolkningen till 57,8% i sk högriskgrupper exempelvis 

dietister (Varga et al 2013). Dessutom verkar det finnas ett samband mellan kunskapsnivå om 

kost och förekomsten av kostfixering, då dietiststudenterna hade ett mer ansträngt förhållande 

till kost i början av utbildningen än i slutet av den. Det utgjordes främst av att de begränsade 

sitt intag av mat i jämförelse till andra studenter (Kinzel 2006; Korinth 2008). Därtill verkar 

det inte existera något samband mellan Ortorexi och BMI, men Varga (2014) menar att 

förekomsten av kostfixering kan bero på en kulturellskillnad (Fidan 2010;Varga 2014). 

Studierna som har undersökt förekomsten av träningsberoende visar en prevalens från 20 % 

till 42 %. De tendenser forskarna upptäckte var bla att deltagarna hade betydliga problem med 

att reducera antalet pass eller den tid som de spenderade på träning. Deltagarna trodde även 

att den tid som ägnades åt träning under en vecka stod i samband med deras kroppsliga 

välbefinnande (Leveyx et al 2008). En annan studie som gjordes på löpare visade att vid 

utebliven träning blev de ilskna, nedstämda, trötta och fick förhöjd vilopuls (Aidam & 

Wollard 2003). 

1.3.9 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samt jämföra förekomsten av ortorexi och ortorektiska 

tendenser hos årkurs 3 elever på idrotts/hälsoinriktade och samhällsvetenskapliga 

gymnasieprogram. Dessutom ska skillnader mellan könen kartläggas. 

Hur stor är förekomsten av kostfixering och träningsberoende hos eleverna? 

Hur stor är förekomsten och könsskillnaden av Ortorexi samt ortorektiska tendenser hos 

eleverna? 

Hur skiljer sig förekomsten av Ortorexi och ortorektiska tendenser mellan de två 

gymnasieprogrammen? 
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Ovanstående syfte och frågeställning innefattar min definition av Ortorexi, vilket baseras på 

kriterierna för kostfixering enligt Orto-15 samt kriterierna för träningsberoende enligt EDS-

21. Min hypotes är att det är större förekomst av ortorexi och/eller ortorektiska tendenser på 

idrotts- och hälsoinriktade gymnasieprogram, eftersom de troligen utövar någon typ av fysisk 

aktivitet eller idrott och därav är de motiverade att vara mer noggranna med kosten samt med 

träningen. Denna hypotes baserar sig på tidigare forskning som har visat en högre förekomst 

av kostfixering (Ortorexi) hos idrottare och inom medicinska yrken (Kinzel 2006; Korinth 

2008; Fidan 2010; Varga 2014). 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Jag har valt att ha enkät som metod eftersom det är gynnsamt när man ska undersöka samband 

mellan olika komponenter eller fenomen som baseras på faktauppgifter (Svedner & Johansson 

2010, s.21). Eftersom jag ska undersöka förekomsten samt att mitt ämne kan vara väldigt 

känsligt för många så valde jag en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Därtill 

finns det ett fler antal anledningar till att jag valde enkät som metod vilket överensstämmer 

med de fördelar som Rolf Ejvegård beskriver i boken Vetenskaplig metod: ”Stort antal 

personer kan deltaga, vilket gör det lättare att stratifiera urval och statistiskt databehandla 

svaren, respondenten kan i lugn och ro tänka igenom svaren, alla respondenter får exakt 

samma frågor” (2009 s. 63). Jag använde mig även av en strukturerad metod då det är en 

fördel när man gör jämförelsestudier i form av de två testerna ORTO-15 och Exersice 

dependence scale- 21. Dock finns det även en del nackdelar med enkät som metod exempelvis 

som att ställa följdfrågor, bortfallet kan bli större jämfört med intervju samt att det är lättare 

att reda ut eventuella missförstånd (ibid). 

2.2 Enkätkonstruktion 

Utformningen av enkäten kan ha en stor påverkan hur respondenterna kommer att uppfatta 

och besvara den, därför är det viktigt att enkäten är snyggt konstruerad, tydlig och enkelt att 

besvara frågorna (Ejegård 2009, s.57). Detta tog jag hänsyn till i konstruktionen av enkäten. 

Jag skrev även ett missivbrev med information om undersökningens syfte, vem jag var och de 

etiska aspekterna samt hur respondenten kunde ta kontakt med mig för mer information, detta 

i enlighet med boken Examensarbetet i lärarutbildningen (Svedner & Johansson 2010, s.22). 
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Den enkät som jag konstruerade bestod av två frågeområden, en inledningsdel och en 

huvuddel. Detta föreslår Johansson som en gynnsam konstruktion ”då det går att få in såväl 

väsentlig bakgrundsinformation som information om det som undersöks. Dessutom möjliggör 

dessa två avdelningar att man kan analysera sambandet mellan olika bakgrundsfrågor och det 

man undersöker” (ibid, s.23). Bakgrundsfrågorna innehöll bla frågor om ålder, 

gymnasieprogram, vad och hur ofta personen var fysiskt aktiv, vikt och längd. Huvuddelen 

består av två stycken frågeformulär, indelade i två delar.  Den första delen består av ett redan 

validerat och befintligt test ORTO-15, vilket är baserat på Steven Bratman Orthorexia Screen 

(OS), som mäter hur mycket fixerad en person är av hälsosam kost. Testet består av 15 st 

frågor med fyra svarsalternativ alltid=4, ofta=3, sällan=2 och aldrig=1. När resultaten 

summeras så omkodas också sifforna. Slutligen innebär det att ju lägre poängsumma en 

person får, desto högre tendens till ett ortorektiskt beteende. Deltagarna kan max få 60 poäng 

på Orto-15 och utifrån poängsättningen placeras de in i dessa grupper: Kostfixerad= Under 35 

poäng, Viss kostfixering=36-40,Ingen fixering=41 poäng och över. Detta överensstämmer 

med den skala som Donini använder i sin test manual (Donini 2004).  

 

Den andra delen baseras även den på ett redan validerat och existerande test- Exercise 

Dependence Scale- 21, vilket har utformats av Hausenbas och Symons Downs (2002), och 

som handlar om det finns tendenser till träningsberoende. Testet utgörs av 21 st frågor och 

besvaras genom en skattningsskala från 1 till 6, 1=aldrig och 6=alltid. EDS - 21 baseras på 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder- IV) och deras kriterier för 

substansberoende: Tolerans- Ett behov av ökade mängder av träning för att uppnå den 

önskade effekten (antal träningspass, intensitet och träningstid) Abstinensbesvär- Tränar för 

att undvika att känna sig irriterad, spänd eller få ångest. Avsikt- Tränar längre än planerat. 

Bristande kontroll- Kan inte minska ner på tid, intensitet och hur ofta en tränar. Tid- Mängden 

tid som används till träning. Minskning av andra aktiviteter- Träning prioriteras framför 

familj, sociala relationer och arbete/skola. Varaktighet- Fortsätter att träna trots 

återkommande fysiska problem. I sammanställningen av kan man antingen göra en 

sammanslagning av värdena eller studera graden av träningsberoende utifrån de sju 

komponenterna. Jag har valt att göra en sammanställning utifrån de sju komponenterna och 

därefter placera in deltagarna i följande kategorier Träningsberoende, icke träningsberoende 

men med vissa symtom och icke träningsberoende. För att klassificeras som träningsberoende 

måste deltagaren ha svarat 5 eller 6 på tre eller fler av de sju kriterierna. För att definieras som 

icke träningsberoende men med vissa symtom ska deltagaren svarat 3 eller 4 på lika många 
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komponenter. Om man har svarat 1 eller två så definieras deltagaren som icke 

träningsberoende (Hausenblas & Symons 2002). 

 

För att kunna redogöra för prevalensen av ortorexi så skulle både kriterierna för fixering vid 

kost (ORTO-15) samt träningsberoende vara uppnått (EDS-21). Alltså lägre poäng än 35 i 

ORTO-15 testet samt uppnå klassifikationen för träningsberoende. Vid summeringen av 

resultaten kommer jag att dela in dessa i tre stycken grupper: Ortorexi, ortorektiska tendenser 

och inga tendenser. 

2.3 Urval 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval med två specifika målgrupper. De bestod av två klasser 

med idrott- och hälsoinriktning där kravet var att eleverna ska ha läst träningslära/kosthållning 

samt två st klasser med samhällskunskaps inriktning. Andra krav jag hade var att eleverna 

skulle gå i årskurs 3 då sannolikheten för att de har läst träningslära samt inneha en ålder på 

18 år skulle vara högre. Jag kommer inte att redovisa vilket gymnasium deltagarna går på för 

att på så sätt säkerställa anonymiteten, däremot kan jag berätta att det är fyra gymnasieskolor 

inom Stockholms län som ingår i undersökningen.  

 

2.4 Procedur 

Jag var från första början helt klar på vad jag ville undersöka, hur och varför. Det första jag 

gjorde var att läsa in mig på området och kartlägga den forskning som fanns. Med hjälp av 

studentuppsatser och den tidigare forskning som fanns så kom jag fram till hur jag skulle 

konstruera enkäten, då det fanns flera olika tillvägagångssätt för att mäta förekomsten av 

Ortorexi. Detta tillvägagångssätt framhåller Johansson, ifall man är ovan med enkät som 

metod, då man undviker att göra fel i frågeformuleringen ” Det kanske bästa sättet att undvika 

dessa svårigheter är att leda rätt på en tidigare enkät från det område man skall undersöka och 

sedan välja ut frågor som passar den egna undersökningen sam lägga till frågor som passar 

den egna undersökningen” (Svedner & Johansson 2010, s.22). Jag valde ut tre olika 

mätinstrument (frågeformulär) som jag tyckte var mest relevanta för min undersökning och 

diskuterade dessa sedan med min handledare. Detta resulterade i att jag tog bort ett 

frågeformulär eftersom hon tyckte att enkäten skulle bli för lång. Eftersom både 

frågeformulären Orto-15 och EDS-21 var på engelska så översatte jag dessa till svenska, dels 

genom att titta på tidigare svenska översättningar, dels lät jag Google translate göra en 
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översättning och resulterade till den slutgiltiga enkäten (se bilaga). Därefter gjordes en 

pilotstudie med sex personer för att se hur enkäten skulle tolkas. Respondenterna kom med 

synpunkter på enkäten vilket gjorde att jag genomförde vissa ändringar. Exempelvis så 

omformulerade jag några frågor samt ändrade ett svarsalternativ från Ibland till sällan i Orto-

15 testet. Detta gjordes efter att jag hade frågat min handledare eftersom det inte är optimalt 

att ändra i ett frågeformulär då det kan påverka både validiteten och reliabiliteten.  

 

Jag kartlade vilka skolor som hade idrottsinriktade utbildningar inom Stockholmsområdet och 

mejlade därefter de utvalda klassernas mentorer. Jag fick svar från två av fem lärare och 

bestämde därefter en lämplig tidpunkt för enkätundersökningen. Dessförinnan hade jag tagit 

kontakt med två lärare som var mentorer för sina samhällsklasser på en gymnasieskola och 

bokade därefter in en tid. Under två dagar genomförde jag mina enkätundersökningar på 

respektive gymnasieskolor enligt överenskommelserna med lärarna. Jag lämnade ut enkäterna 

i samband med klassernas lektioner för att kunna hjälpa till vid eventuella 

tolkningssvårigheter och på så sätt undvika ofyllda enkäter. Jag gjorde en kort muntlig 

presentation där jag informerade om undersökningen och de etiska aspekterna. Efter samråd 

med min handledare så informerade jag inte om att huvuddelen avsågs att undersöka 

förekomsten Ortorexi. För att undvika att eleverna inte skulle känna sig testade för någon 

diagnos då de troligen skulle ha svarat annorlunda. 

2.5 Bortfall 

Svarsfrekvensen uppgick till 88 % då det var 100 av de 113 inskrivna eleverna som besvarade 

enkäten. Alla elever som närvarade vid undersökningstillfällena svarade på enkäten så det 

externa bortfallet bestod av dem som inte närvarade vid enkätutlämningen. Det interna 

bortfallet, vilket avser de frågor som inte är ifyllda, blev noll procent.  

2.7 Dataanalys 

Enkätundersökningens data fördes in i programmet (SPSS) Statistical Package for the Social 

Sciences version 20, där jag kodade om svarsalternativen. Kön kodades om till 1 för man och 

2 för kvinna, på samma sätt kodade jag om deltagarna var fysiskt aktiva. Svaren för hur ofta 

deltagarna var fysiskt aktiva kodades om 1=1-2ggr/v 2=3-4 ggr/v 3=5-7ggr/v och 4=mer än 

8ggr/v. För omkodning om vilken fysisk aktivitet som de tillämpade, valde jag att ge varje 

aktivitet en variabel, alltså om de hade kryssat i promenad så skrev jag in 1=ja. Jag räknade ut 

deltagarnas BMI utifrån deras angivna vikt och längd, därefter placerade jag in dem i tre st 
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BMI-grupper. Grupp 1 utgör deltagare som har ett BMI-värde under 18.5 vilken innebär 

undervikt, Grupp 2 ett BMI-värde mellan 18.5-24.99= normalvikt och Grupp 3 ett BMI värde 

mellan 25-30= övervikt. För Orto-15 testet så kodades svaren om enligt den manual Donini 

(2004) har gjort, Alltid= 1, Ofta=2, Sällan=3 och aldrig=4. För EDS-21 testet så använde jag 

den skattningsskala som finns beskrivet i frågeformuläret. Därefter sammanställde jag svaren 

enligt den manual som Husenblas och Symos Downs har gjort (2002). Jag räknade ut 

förekomsten av kostfixering och träningsberoende för samtliga elever. Därefter sammanslog 

jag dessa två för att räkna ut förekomsten av ortorexi samt jämföra dessa mellan 

gymnasieprogrammen. Ett chi-2 test användes för att se om det fanns signifikanta skillnader 

mellan könen samt mellan de två gymnasieprogrammen. Den signifikansnivå som användes 

var p<0,05. 

2.8 Validitet och reliabilitet 

Orto-15 och EDS-21 är redan existerande mätinstrument för att mäta kostfixering samt risk 

för träningsberoende vilka jag baserar min definition av Ortorexi på, vilket ökar min validitet. 

Validiteten och reliabiliteten kan sänkas genom feltolkningar vilket kan förekomma, dels för 

att jag använder mig av redan existerande mätinstrument som ursprungligen är på engelska 

och kan bidra till problem i översättningen, dels för att det är ett tämligen känsligt ämne som 

ökar risken för oärliga svar från eleverna eftersom de kan bli generade. Detta kan däremot 

motverkas genom att informera om anonymiteten och förklara syftet med undersökningen, 

vilket jag till viss del gjorde genom missivbrevet och att vara närvarande vid 

undersökningarna. Pilotstudien jag genomförde innan själva enkätundersökningarna, stärker 

både studiens validitet och reliabilitet.  

 

Analysen av enkäterna gjordes i statistikprogrammet SPSS vilket höjer reliabiliteten då risken 

för att göra fel minskar. Resultatet visade att både det externa och interna bortfallet var lågt 

vilket ökar validiteten eftersom analysunderlaget var förhållandevis högt (Patel & Davidsson 

2011, s.102 ff). 

 

2.9 Etiska aspekter 

Jag har i enkätundersökningen tagit hänsyn till att det är ett känsligt ämne och därför utgått 

från att utgå från forskningsetiska riktlinjerna vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Genom mitt missivbrev så uppfyllde jag samtliga 
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krav då jag informerade om studiens syfte, anonymitet, frivilligt deltagande och att jag enbart 

skulle använda resultaten till min studie. De flesta deltagarna var myndiga och de som var 

under 18 år frågade jag deras lärare ifall det var okej att de deltog i undersökningen. Vid 

undersökningstillfällena informerade jag även muntligt om undersökningen och att de när 

som helst kunde avbryta deltagandet (Rånäsdokumentet 2013, s.5).  

3. Resultat 
I redovisandet av resultaten från enkätundersökningen har jag valt att göra det utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Jag kommer att presentera förekomsten av kostfixering, 

träningsberoende samt utifrån min definition av Ortorexi. För att därefter visa på om det finns 

någon relation mellan förekomsten av Ortorexi och gymnasieprogrammen.  
 

Tabell 1 Allmän information om eleverna 

 

Antal deltagare 100   

Könsfördelning Män: 38  Kvinnor: 62 

Gymnasieprogram Idrott 54  Samhälle 46  

Fysisk aktiv Ja- 87 % Nej-13 % 

Vilken aktivitet? Män Kvinnor 

Promenad- 52  11  42  

Gym/Styrketräning-68  29  39  

Dans-15  1  14  

Simning-3  1  2  

Gympapass-20  3  17  

Gymnastik-6  3  3  

Bollsport-32  20  12  

Löpning- 52  16  36  

Annat-84  Män: 2 Ishockey, 1 

kampsport, 1 Skateboard, 1 

Tyngdlyft 

1 Crossfit, 1  Kickboxning, 2 

Konståkning, 7 Ridning 
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3.1 Förekomst av kostfixering 

 
 

Figur 1 Förekomst av kostfixering utifrån Orto-15 

 

Diagrammet visar könsfördelningen av elever som klassificerades som kostfixerade 

respektive symtom till kostfixering utifrån Orto-15. För att klassificeras som kostfixerad var 

eleven tvungen att få en poängsumma som var 35 eller lägre. Resultatet visar att det var totalt 

22 utav 100 elever (22 %) som uppnådde kriterierna för kostfixering varav 7 (32 %) män och 

15 (68 %) kvinnor. Totalt var det 31 (31 %) elever som hade symtom till kostfixering varav 

12 (39 %) män och 19 (61 %) kvinnor. Därtill visade totalt 47 elever inga symtom vid 

kostfixering varav 19 (40 %) män och 28 (60 %) kvinnor. 
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3.2 Förekomst av träningsberoende 

 
 

Figur 2 Förekomst av träningsberoende utifrån EDS-21 

 

Diagrammet visar fördelningen bland de elever som har klassificerats som träningsberoende 

respektive icke träningsberoende men med vissa symtom utifrån EDS-21 kriterium. För att 

bedömas vara träningsberoende var eleven tvungen att svara 5 eller 6 på tre eller fler av de sju 

komponenterna. För att klassificeras som icke träningsberoende men med vissa symtom så 

var eleven tvungen att svara 3 eller 4 på tre eller fler av de sju komponenterna. Resultatet 

visar att det var totalt 6 elever (6 %) utav 100 som klassificerades som träningsberoende, 

varav 3 (50 %) män och 3 (50 %) kvinnor. Det totala antalet som definierades som icke 

träningsberoende men med vissa symtom var 27 (27 %), varav 15 (55 %) män och 12 (45 %) 

kvinnor. Därtill var det totalt 67 elever som inte hade några symtom till träningsberoende, 

varav 27 (40 %) män och 40 (60 %) kvinnor 

 

3.2.1 Förekomst av Ortorexi och ortorektiska tendenser 

För att eleverna skulle klassificeras med Ortorexi enligt min definition var de tvungna att 

uppfylla kriterierna för kostfixering utifrån Orto 15 samt för träningsberoende i 

överensstämmelse med EDS-21, dessa elever placerades sedan in i grupp Ortorexi (1). För att 

eleverna skulle klassificeras ha ortorektiska tendenser enligt min definition var de tvungna att 

uppfylla kriterierna för icke kostfixering men med vissa symtom utifrån Orto-15 samt icke 

träningsberoende men med vissa symtom enligt EDS-21, dessa elever placerades sedan in i 
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grupp Ortorektiska tendenser (2). De elever som inte uppfyllde kriterierna placerades in i 

gruppen Inga tendenser (3). 

 

Kön 

Orto-15+Exercise Dependence scale-21 
 
Ortorexi 

(1) 
Ortorektiska 
tendenser 

(2) 

Inga 
tendenser 

(3) 

 Total 

Man 2 9 27 38 
Kvinna 3 9 50 62 
Total 5 18 77 100 

 

Tabell 2 Korrelation mellan kön och grad av Ortorexi 

Tabellen visar förekomsten av Ortorexi, ortorektiska tendenser och de som inte hade några 

tendenser alls av det totala antalet elever samt deras fördelning mellan könen. Likt tabellen 

visar så är det totalt 5 (5 %) elever utav 100 som klassades både vara kostfixerade och 

träningsberoende; därmed bedöms dessa elever ha Ortorexi enligt min definition. Av dessa 5 

elever med Ortorexi var 2 (40 %) män och 3 (60 %) kvinnor. Ytterligare visar tabellen att 

totalt 18 elever uppnådde kraven både för icke kostfixering men med vissa symtom och icke 

träningsberoende med vissa symtom; därmed bedöms eleverna ha ortorektiska tendenser. Av 

dessa 18 (18 %) elever var det 9 (50 %) män och 9 (50 %) kvinnor. Totalt var det 77 elever 

som inte uppvisade några symtom alls. Chi-2 testet visade inte att det fanns något signifikant 

skillnad mellan könen (p=0,72). 

3.3 Ortorexi i relation till gymnasieprogram 

För att besvara min frågeställning om förekomsten av Ortorexi och ortorektiska tendenser ser 

ut för de olika gymnasieprogrammen samt om det finns någon korrelation mellan desamma, 

har jag sammanställt resultaten i en tabell. En fotnot är att jag har samma klassifikation och 

kriterier som jag beskriver vid föregående tabell. 

 

Gymnasieprogram 

Orto-15+Exercise Dependence scale-21 
Ortorexi(1) Ortorektiska 

Tendenser 
(2) 

Inga 
tendenser(3) 

Total 

Samhälle 2 7 37 46 
Idrott 3 11 40 54 
Total 5 18 77 100 

 

Tabell 3 Korrelation mellan gymnasieprogram och grad av Ortorexi 
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Tabellen visar hur förekomsten av Ortorexi och ortorektiska tendenser ser ut hos eleverna 

som gå på samhällsprogram samt idrotts- och hälsoinriktade gymnasieprogram. Resultatet 

visar att inom det samhällsvetenskapliga programmet fanns det 2 (40 %) elever som 

klassificeras med Ortorexi medan det var 3 (60 %) elever inom idrotts- och hälsoinriktade 

programmet. Det var 7 (38 %) elever inom det samhällsvetenskapliga programmet som 

klassificerades med ortorektiska tendenser medan det var 11 (62 %) elever inom idrotts- och 

hälsoinriktade programmet. Utifrån chi-2 testet kunde ingen signifikant skillnad hittas mellan 

gymnasieprogrammen och grad av Ortorexi (p=0,92). 

3.4 Elevernas fysiska aktivitet 

Det var 87 % av eleverna som ansåg sig själva vara fysiskt aktiva enligt folkhälsoinstitutets 

definition. På frågan hur eleverna var fysiskt aktiva, så svarade 5 elever vilka klassificerades 

med Ortorexi, att de ägnade sig åt löpning, promenader, styrketräning och bollsport. Därtill 

var det en elev som gick på kickboxning. Av de 18 elever med ortorektiska tendenser, så var 

det 7 som ägnade sig åt styrketräning och 9 som kombinerade löpning och bollsport. 

Promenader förekom inom samtliga grupper. 

Grad av 
Ortorexi 

Hur ofta eleverna ägnade sig åt fysisk aktivitet 
 5-7 

gånger i 
veckan 

3-4 
gånger i 
veckan 

1-2 
gånger i 
veckan 

Mer än 8 
gånger i 
veckan 

Total 

Ortorexi 4 0 0 1 5 
Ortorektiska 
tendenser 7 8 0 3 18 

Inga 
tendenser 24 33 13 5 75 

Total 35 41 13 9 98 
 

Tabell 4 Korrelation mellan hur ofta eleverna utövar någon fysisk aktivitet och grad av Ortorexi 

 

Tabellen visar att av de 5 elever som klassificerades med ortorexi, var det 4 som var fysiskt 

aktiva 5-7 gånger per vecka samt en elev som var det mer än 8 gånger per vecka. Bland de 

elever som har ortorektiska tendenser, var 7 elever fysiskt aktiva 5-7 gånger per vecka, 8 

elever 3-4 gånger per vecka samt 3 elever mer än 8 gånger per vecka. Därtill var det 2 elever 

som inte var fysiskt aktiva någon gång i veckan. 
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3.5 Sammanfattning  

Utifrån de resultat som jag har fått fram är det totalt 22 av 100 (22 %) gymnasielever som har 

en kostfixering, varav 7 män (32 %) och 15 kvinnor (68 %). Det totala antalet elever som 

hade symtom till kostfixering var 31 (31 %), varav 12 män (39 %) och 19 kvinnor (61 %) 

enligt Orto-15. Det totala antalet elever som ansågs vara träningsberoende uppgick till 6 st 

utav 100 (6 %), varav 3 män(50 %) och 3 kvinnor (50 %). Antalet elever som hade vissa 

symtom till träningsberoende var totalt 27 (27 %), varav 15 män (55 %) och 12 kvinnor (55 

%) enligt EDS-21. 

Utifrån min definition av Ortorexi, vilket innebär en sammanslagning av resultaten från Orto-

15 och EDS-21, så fick jag ut att totalt 5 utav 100 elever (5 %) klassificerades med Ortorexi. 

Av de 5 eleverna var det 3 kvinnor (60 %) och 2 män (40 %). På samma tillvägagångssätt 

visade det sig att det var totalt 18 elever (18 %) som hade tendenser till Ortorexi, varav 9 

kvinnor (50 %) och 9 män (50 %). 

När jag gjorde en korrelation mellan grad av Ortorexi och gymnasieprogram, så fick jag fram 

att inom det idrottsinriktade programmet fanns det 3 elever (60 %) med Ortorexi samt 2 (40 

%)inom det samhällsvetenskapliga programmet. Det var 11 elever (62 %) inom det idrotts- 

och hälsoinriktade programmet med ortorektiska tendenser samt 7 elever (38 %) inom det 

samhällsvetenskapliga programmet enligt min definition.  

Samtliga 5 elever som klassificerades med Ortorexi var normalviktiga enligt BMI-tabellen. 

Av de 18 elever som hade ortorektiska tendenser var det 17 elever som var normalviktiga och 

en elev som var underviktigt. Hos de elever som inte uppvisade några symtom alls, var det 6 

underviktiga, 65 normalviktiga och 6 överviktiga. 

Av de 5 elever som klassificerades med Ortorexi var det 4 som var fysiskt aktiva 5-7 gånger i 

veckan samt en elev som var det mer än 8 gånger. Bland de elever som hade ortorektiska 

tendenser var det 3 som var fysiskt aktiva mer än 8 gånger i veckan, 7 som var det 5-7 gånger 

i veckan och 8 elever som var det 3-4 gånger i veckan. 

4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka samt jämföra förekomsten av Ortorexi och 

ortorektiska tendenser bland årskurs 3-elever på samhällsvetenskapliga samt idrott- och 

hälsoinriktade gymnasieprogram. Dessutom skulle skillnader mellan könen kartläggas. Det 

ska tydliggöras att studiens syfte baseras på min definition av Ortorexi, vilken karaktäriseras 
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både av kostfixering och tvångsmässig träning. Dessa två komponenter grundar sig i sin tur 

kriterierna för kostfixering enligt Orto-15 och kriterierna för träningsberoende enligt EDS-21. 

 

Hur stor är förekomsten av kostfixering och träningsberoende hos eleverna? 

Inom den tidigare forskningen beträffande prevalensen av Ortorexi har det främst förekommit 

olika instrument som mäter fixeringen vid kost hos deltagarna. Exempelvis har samma 

mätinstrument som jag har använt för denna studie även tillämpats av Donini (2004), Orto 11 

som bygger på Orto 15 användes både av Fidan (2010) och av Varga (2014) samt Kinzel 

(2006) använde sig av Orthorexia Screen. Om jag skulle använda deras definition av Ortorexi, 

skulle totalt 22 % av eleverna i min undersökning bedömas med Ortorexi. Av dessa 22 % var 

32 % män och 68 % kvinnor, vilket innebär en större förekomst bland kvinnor än män. Detta 

resultat är tvärtemot det som både Fidan och Donini fick fram, då deras resultat visade att det 

var större förekomst bland män än hos kvinnor. Om jag ska jämföra mina resultat med den 

tidigare forskningen så fick Donini (2004) en förekomst på 6,9 %, Kinzels (2006) 34 %, Fidan 

(2010) 43,6 % och Varga (2014) 74,2 %. Det som man kan se är att mitt resultat är högre än 

Donini men lägre än de andras. Däremot kan det vara av intresse att tillägga att Donini, Fidan 

och Varga använde sig av 40 poäng som cut-off gräns, vilket skulle innebära att jag istället 

skulle få en förekomst på 53 % alltså lite mer än hälften. En orsak till skillnaden i förekomst 

av kostfixering, i jämförelse med de nämnda studierna, skulle kunna bero på deltagarnas ålder 

då mina deltagare var yngre än de andra undersökningarnas. Fidan (2010)visade exempelvis 

en högre förekomst av kostfixering hos de studenter som var yngre än 21 år och de elever som 

jag undersökte var mellan 17-21 år. Därav överenstämmer inte mitt resultat riktigt med det 

som Fidan fick, alternativt kan det bero på att de ortorektiska tendenserna ökar inom det 

åldersspannet. 

 

Förekomsten av träningsberoende hos det totala antalet elever var endast 6 % enligt det 

mätinstrument- EDS-21 som Hausenblas och Symos Downs (2002) har utvecklat, vilket 

bygger på DSM-IVs kriterier för substansberoende. Detta resulterar i att träningsberoende inte 

verkar vara lika vanligt förekommande som kostfixering hos eleverna. I jämförelse med 

tidigare studier som har undersökt förekomst av träningsberoende, visar en prevalens på 43 % 

respektive 20 % (Lejoyeux et al 2008; Simpson & Youngman 2014). Dock bestod deras urval 

av deltagare som både var verksamma inom gym och triathlon, vilket kan innebära en högre 

risk att drabbas av träningsberoende för dessa grupper. Därför kan resultatet för denna studie 

bero på dess urval då eleverna är både yngre och har olik bakgrund än de tidigare nämnda 
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undersökningarna. Däremot var förekomsten av icke träningsberoendet men med vissa 

symtom aningen större- 27 % av eleverna, varav 45 % kvinnor och 55 % män. Det är fler män 

än kvinnor som anses ha symtom till träningsberoende, trots att undersökningen innehåller 

dubbelt så många kvinnor som män, i jämförelse med de som betraktades som 

träningsberoende där fördelningen var lika- 3 män och 3 kvinnor så skulle man kunna dra 

slutsatsen att det är övervägande killar som har större risk att drabbas av ett beroende till 

träning. Någon tidigare forskning kring sambandet mellan förekomst av träningsberoende och 

kön finns inte i dagsläget, men utifrån Lejoyeux (2008) studie så var prevalensen något större 

hos kvinnor än män- 21,7 % mot 17,9 %. 

 

Hur stor är förekomsten och könsskillnaden av Ortorexi samt ortorektiska tendenser hos 

eleverna? 

Syfte med denna studie var att undersöka förekomsten av Ortorexi hos gymnasieeleverna med 

hänsyn till min definition, vilket innebär en sammanslagning av resultaten från Orto-15 och 

EDS-21. Utifrån denna sammanslagning placeras eleverna därefter in i tre olika grupper som 

anger graden av Ortorexi. Studiens resultat visade en låg förekomst av Ortorexi och ingen 

större skillnad fanns mellan könen utifrån mina kriterier, det var endast en förekomst hos 

eleverna på 5 %. Däremot var det ett större antal elever (18 %) som klassificerades med 

ortorektiska tendenser, där det heller inte fanns något samband då det var lika många kvinnor 

som män (9 kvinnor och 9 män). Eftersom det inte finns någon tidigare forskning angående 

förekomsten av Ortorexi utifrån den nyare definitionen som innehåller både fixering till kost 

och träning, kan jag inte göra några jämförelser. Detta ser jag också som en anledning till den 

låga förekomsten då eleverna var tvungna att både uppfylla kriterierna för Orto-15 och EDS-

21. Den tidigare forskningen för kostfixering har visat en mycket högre förekomst (6,9 % - 58 

%) än vad den har för träningsberoende (20 % - 42 %) (Donini 2004; Fidan 2010; Lejoyeux et 

al 2008; Simpson & Youngman 2014), vilket jag ser tre stycken möjliga anledningar till. För 

det första kan det vara så att kriterierna för träningsberoende utifrån EDS-21 är mycket 

hårdare än vad det är för kostfixering, vilket förklarar den låga förekomsten av 

träningsberoende. För det andra så har det inte gjorts lika mycket forskning om förekomsten 

av träningsberoende som med kostfixering. För det tredje kan det vara så att den faktiska 

förekomsten av träningsberoende inte är lika stor som för kostfixering. Således kan 

prevalensen av Ortorexi enligt min definition anses vara synonymt med förekomsten av 

träningsberoende, då båda visade en låg förekomst men betydligt större för kostfixering. 

Slutligen i hänsyn till den fråga jag ställde under bakgrundsdelen, ”har verkligen 74 % av 
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medicinstudenterna problem med kostfixering eller kan det bero på mätinstrumentet/cut-off 

gräns/definition?”, så tror jag att det är en kombination av de faktorer som jag diskuterar 

ovan. Möjligtvis att definitionsproblematiken är den uteslutande faktorn då jag inte tror att 74 

% av medicinstudenterna inte ser sitt kostbeteende som ett reellt bekymmer, utan att de endast 

har en hälsosam levnadsstil. 

 

De elever som klassades som ortorektiker ägnade sig även åt mycket fysisk aktivitet, 4 elever 

var fysiskt aktiva 5-7 gånger i veckan och en elev mer än 8 gånger i veckan. Liknande 

samband visades också med de elever som hade ortorektiska tendenser, 8 elever var fysiskt 

aktiva 3-4 gånger i veckan och 7 elever var det 5-7 gånger i veckan. Detta innebär att det kan 

finnas ett samband mellan Ortorexi och hur frekvent man ägnar sig åt fysisk aktivitet. 

Eftersom de karaktäristiska dragen för träningsberoende är bla ökad tolerans -att personen 

ständigt måste öka träningstillfällena för att uppnå önskad effekt samt att personen tränar för 

att undvika känna sig irriterad eller få ångest, vilket resulterar i ökad träningsmängd 

(Hausenblas & Symons 2002). Följande kan detta vara en av förklaringarna att de som 

klassificerades med Ortorexi och ortorektiska tendenser även tränar väldigt mycket. 

 

Hur skiljer sig förekomsten av Ortorexi och ortorektiska tendenser mellan de två 

gymnasieprogrammen? 

Mitt huvudsakliga syfte med denna studie var att undersöka om det finns en skillnad i 

förekomst av Ortorexi mellan det idrotts- och hälsoinriktade programmet och 

samhällsvetenskapliga. Resultatet visar inte någon större signifikant skillnad mellan 

programmen, då det bestod av 3 (60 %) idrottselever och 2 (40 %) samhällselever. Det fanns 

heller inte något större samband mellan programmen apropå förekomster av de ortorektiska 

tendenserna, 7 inom det samhällsvetenskapliga och 11 inom det idrottsinriktade. Därav verkar 

det finnas en liten övervägande del elever inom det idrotts- och hälsoinriktade 

gymnasieprogrammet. I jämförelse med tidigare studier så visar deras resultat att förekomsten 

av Ortorexi är större inom hälso- och medicinska utbildningar (Kinzel 2006;Korinth 2008; 

Fidan 2010; Varga 2014). Deras studier visade att bla att studenterna hade ett mer ansträngt 

förhållande till mat och begränsade deras intag av kost, vilket de tror att beror på 

kunskapsnivån om kost då deras fixering ändrades under utbildningens gång(Korint 2008). 

Dock ska det tilläggas att dessa studier bygger på Bratmans definition av Ortorexi, alltså en 

fixering vid kost. Den förklaring jag har till det låga resultatet i enlighet med den tidigare 

forskningen är att eleverna har mycket kunskap om kost och träning vilket kan minska risken 
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för att drabbas. Å andra sidan kan den andra förklaringen ligga till att det ändå finns en viss 

förekomst är just orsakad av deras kunskap om kost och träning, vilket gör att de blir ännu 

mer fixerade vid kost och hälsa. I dagsläget går som sagt Ortorexi under ätstörningsdiagnosen 

UNS, vilket är den diagnos som är vanligast förekommande samt som har ökat mest på senare 

tid (Frisk & Fri 2014; Agras et al 2009). Detta kanske kan innebära att det är fler människor 

idag som har någon form av Ortorexi. 

 

Min hypotes var att det fanns en större förekomst av ortorexi och/eller ortorektiska tendenser 

på idrotts- och hälsoinriktade gymnasieprogram, eftersom de troligen utövar någon typ fysisk 

aktivitet eller idrott och därav är de motiverade att vara mer noggranna med kosten samt med 

träningen. Utifrån mina resultat kan jag konstatera att så är inte fallet. Det var en liten större 

förekomst hos eleverna inom det idrotts- och hälsoinriktade gymnasieprogrammet än det 

samhällsvetenskapliga, men det existerade inte någon signifikant skillnad. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Eftersom det inte finns något existerande instrument som mäter Ortorexi utifrån den definition 

som inkluderar både en fixering vid kost och träning, valde jag att utforma en enkät utifrån 

två redan existerande och validerade mätinstrument- Orto-15 och EDS-21. För att sedan 

sammanslå dem och därav kunna mäta Ortorexi utifrån min definition, vilket både höjer 

validiteten och reliabiliteten för denna studie istället för att skapa ett eget mätinstrument. 

Förklaringen till varför jag valde att jag använda mig av Orto-15 är att, efter ha undersökt 

tidigare studier och mätinstrument för Ortorexi, det mätinstrument verkade passa mig bäst då 

det varken var för långt eller för kort. Dessutom var frågorna ganska enkla att förstå enligt 

min mening. De tidigare studier som har använt Orto-15 som mätinstrument, har tillämpat två 

stycken cut-off gränser för Ortorexi, den lägre 35 poäng och den högre 40 poäng. Med hänsyn 

till detta valde jag att använda den lägre cut-off gränsen för att öka noggrannheten, vilket 

Donini (2004) även påpekade efter att ha gjort sin studie. Alltså behövde eleverna ha 35 

poäng eller lägre för att klassificeras som kostfixerade. 

 

Med anledning av att jag karaktäriserar Ortorexi som en fixering vid överdriven och 

tvångsmässig träning, valde jag att ta med testet EDS-21 vilket mäter graden av 

träningsberoende. Skälet till att jag valde EDS-21 var för att det verkar ha använts mest 

frekvent inom den tidigare forskningen angående träningsberoende. Dessutom anser jag att 
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det var både mer relevant och lättförståeligt än till exempel EAI- Exercise Addiction 

Inventory, ett test som jag också funderade över att använda innan jag valde EDS-211. För att 

eleverna sedan skulle klassificeras med Ortorexi, var de tvungna att uppnå kriterierna för både 

kostfixering och träningsberoende i enlighet med mätinstrumentens krav. Anledningen till att 

jag valde att definiera Ortorexi som fixering vid både kost och träning, tror jag har att göra 

med massmedias påverkan, vilka utgår från denna definition. Detta tror jag gör att det är fler 

människor i dagens samhälle som utgår från den nyare definitionen, i synnerhet med tanke på 

den väldigt omdebatterade boken som Yvonne Lin kom ut med. Detta kan innebära att det är 

fler som identifierar sig med den nyare definitionen med mig inräknat, vilket kan hänga ihop 

med att det är flera forskare som anser att Ortorexi är mer ett fenomen som har avspeglats 

utav den hälsohets som existerar i dagens samhälle och som förstärks utav media.  

I enkäten tog jag även med bakgrundsfrågor för att undersöka om det fanns några intressanta 

samband mellan grad av Ortorexi och fysisk aktivitet osv. 

 

Resultaten från studien visar att mer än hälften av deltagarna var kvinnor vilket innebär en 

svårighet att undersöka samband mellan könen då de blir missvisande. Tillfället för 

enkätundersökningen kan också vara en faktor då elevgrupperna inte genomförde testet 

samtidigt vilket kan påverka resultatet pga omgivningen, dagsform, miljö, schema osv. Dock 

skulle det ha varit omöjligt att genomföra undersökningen samtidigt och på samma plats så att 

eleverna får samma förutsättningar. På frågan om vilken fysisk aktivitet eleverna ägnade sig 

åt att hade jag med flera svarsalternativ, vilket möjliggör för eleverna att fylla i flera 

alternativ. Därav kan resultatet bli något missvisande då flera svarsalternativ har fått höga 

svarsfrekvenser. Dock så ser man fortfarande vilken aktivitet som är vanligast vilket är 

relevant för min studie. 

 

Det skulle varit intressant att ha tagit med frågor som rör elevernas kostbeteende för att 

undersöka fler samband. Vad, hur och varför elever väljer att äta någon specifik kost, dock 

skulle det ha blivit en för lång enkät för eleverna att besvara. För den enkät som jag utformade 

anser jag kanske var lite för lång vilket kan påverka undersökningens resultat. Att genomföra 

en enkätundersökning med gymnasieelever som är lång men som dessutom avhandlar ett 

känsligt ämne är så klart ingen bra kombination, men intresset för genomförande av studien 

övervägde. Det som jag märkte vid undersökningstillfällena är att vissa elever blev generade 

och skrattade åt frågorna vilket kan innebära att svaren blir missvisande då de inte vågar svara 

ärligt. Jag tror att några elever blev nervösa och svarade på frågorna utifrån vad dem ansåg 
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vara socialt antagbart i situationen. Det skulle vara intressant att genomföra en undersökning 

med ett större frågeformulär fast då på äldre elever. Möjligtvis skulle det vara spännande att 

genomföra undersökningen på GIH, vilket är en idrott- och hälsoinriktad högskola, och 

synliggöra förekomsten där. 

 

4.2 Slutsats 

Avslutningsvis för att besvara mitt huvudsyfte om hur stor förekomsten av Ortorexi var hos 

gymnasieleverna inom de två olika programmen, så kan jag fastställa att den inte var speciellt 

stor, beroende på hur man ser på definitionen. Enligt min definition var det endast 5 % av 

eleverna som uppfyllde kraven för Ortorexi samt 18 % som hade ortorektiska tendenser. Detta 

är en förhållandevis låg siffra men dock så existerar den vilket jag anser är oroande. Det som 

har varit problematiskt med genomförandet av denna studie är att Ortorexi är ett begrepp som 

har olika innebörder beroende på vem man frågar samt att det inte är en befintlig 

ätstörningsdiagnos. Dessutom är det svårt att avgöra hur relevant Ortorexi är då det är många 

människor som både tränar väldigt mycket i kombination med en hälsosam kosthållning. Ett 

sådant beteende innebär naturligtvis inte att personen har Ortorexi, utan jag ser mer på vad 

som är anledningen till personens beteende. Följaktligen behövs det mycket mer forskning 

inom området samt ett klargörande för hur den medicinska personalen ska förhålla sig till 

begreppet. Främst för att undvika att de drabbade får fel behandling. Jag tycker det är viktigt 

att dagens idrottslärare kan tyda och tolka vilka beteenden som är signifikanta för tillståndet. 

Det vore gynnsamt om dagens idrottslärare har kunskap om Ortorexi oavsett ifall det blir en 

ätstörningsdiagnos eller inte. 
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Bilaga 1 
Käll- och litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med uppsatsen är att undersöka samt jämföra förekomsten av ortorexi och ortorektiska 
tendenser hos årkurs 3 elever på idrotts/hälsoinriktade och samhällsvetenskapliga 
gymnasieprogram. Dessutom ska skillnader mellan könen kartläggas. 
 
Hur stor är förekomsten av kostfixering och träningsberoende hos eleverna? 
Hur stor är förekomsten och könsskillnaden av Ortorexi samt ortorektiska tendenser hos 
eleverna? 
Hur skiljer sig förekomsten av Ortorexi och ortorektiska tendenser mellan de två 
gymnasieprogrammen? 
 
Vilka sökord har du använt? 
Ortorexi, kostfixering, fixering vid kost, träningsberoende, Orto-15, Bratman, Exercise 
Dependence Scale-21, Orthorexia, Eating disorder, Eating disorder and sports, Orthorexia 
and Athletes, Orthorexia Nervosa, Eating disorders and media, Ätstörningar och sociala 
medier 
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Artikeldatabaser :PubMed, Ebsco, Sport Discus, Discovery, Science 
Direct.  
 Sökmotorer på webben: Google Scholar, Uppsatser.se, Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Orthorexia Nervosa, Orthorexia Nervosa and Athletes 
Ebsco: Orthorexia Nervosa, Eating Disorder, Eating disorders and sports 
Google Scholar: Ortorexi, Ortorexia Nervosa, Träningsberoende, kostfixering,  

 
Kommentarer 
Jag tycker att både PubMed och Google Schoolar gav mig flest relevanta sökträffar. Även 
uppsatser.se är bra för att se andra studentuppsatser inom samma ämne så man får en 
överblick samt ideér till sin egna studie. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Enkät 

  Missivbrev 
 

Hej! 

Jag studerar till idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och har 

precis inlett mitt tredje år. Jag skriver just nu min C-uppsats som ska handla om hur 

elevers kost- och träningsvanor ser ut på olika gymnasieprogram. För att undersöka 

detta ska jag genomföra en enkätundersökning och är väldigt tacksam om du skulle 

kunna tänka dig att ställa upp. Du kommer givetvis vara helt anonym och den 

information som du bidrar med kommer inte kunna kopplas till dig. Enkäten är frivillig 

och om du känner dig obekväm eller vill avbryta så får du självklart göra det. Återigen 

är jag väldigt tacksam ifall du skulle kunna hjälpa mig i min undersökning genom att 

svara på denna enkät. 

 

Tack på förhand! 

/ Simon Frostner 

 

 

Ifall du har några frågor om enkäten eller undersökningen så får du givetvis kontakta 

mig. 

Epost: simon.frostner@student.gih.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkätundersökning om ditt kost- och träningsbeteende 
 

Kön: 

  

Man  

Kvinna 

 

Ålder:____år 

 

Längd:_____ cm 

 

Vikt:______ kg 

 

Gymnasieprogram:______________ 

 

Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 

minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 

minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas 

ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. 

 

Anser du dig vara fysisk aktiv enligt folkhälsomyndighetens definition som är beskriven ovanför? 

 

Ja 

Nej 

 

 

Hur är du fysisk aktiv: 

Promenader 

Gym/styrketräning 

Bollsport 

Dans 

Gymnastik 

Simning 

Gruppträning/pass på gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Löpning 

 

Annat_________ 

 

Hur ofta är du fysiskt aktiv: 

1-2 ggr/v 

3-4 ggr/v 

5-7 gg/v 

Mer än 8 ggr/v 

  

Nedan följer 15 frågor som handlar om din kosthållning. Ringa in det alternativet som passar bäst in på 

dig. 

1. När du äter, brukar du uppmärksamma mängden kalorier i maten? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

2. När du befinner dig i en mataffär, blir du då förvirrad kring alla livsmedel som finns? 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

3. Under de senaste 3 månaderna, har tanken på mat oroat dig? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

4. Är dina kostval påverkade av din oro för din hälsa? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

5. Är smaken på maten viktigare än kvalitén? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

6. Är du villig att spendera mer pengar för att få hälsosammare mat? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

7. Bekymrar tanken på mat dig mer än tre timmar per dag? (när, var, hur du ska äta) 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

 

 

 

 

 



 

8. Tillåter du dig själv att äta mer än vad som egentligen är nödvändigt? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

9. Tror du att ditt humör påverkar ditt ätbeteende? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

10. Anser du att din självkänsla ökar av att bara äta nyttig mat? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

11. Tror du att hälsosam kost påverkar hur du lever ditt liv?(äta ute ofta, umgås med vänner 

osv)  

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

12. Tror du att hälsosam mat kan förbättra ditt utseende? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

 

13. Får du skuldkänslor när du äter mer än vad som egentligen är nödvändigt? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

14. Anser du att det finns ohälsosamma livsmedel i matbutikerna? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

15. I dagsläget, är du ensam när du äter dina måltider? 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Nedan följer 21 frågor som handlar om dina träningsvanor.  

Skatta varje fråga utifrån vad som passar bäst in på dig med en siffra från 1 till 6, där 1 betyder Aldrig 

och 6 betyder Alltid. 

1 2 3 4 5 6 

Aldrig     Alltid 



 

1. Jag tränar för att undvika att känna mig irriterad____  

2. Jag tränar trots att jag har återkommande fysiska problem ____  

3. Jag ökar ständigt min träningsintensitet för att uppnå de önskade effekterna/ fördelarna ____  

4. Jag kan inte korta ner den tiden jag tränar ____  

5. Jag tränar hellre än att spendera tid med familj/ vänner ____  

6. Jag tillbringar mycket tid på att träna ____  

7. Jag tränar längre än vad jag har för avsikt att göra ____  

8. Jag tränar för att undvika ångest ____  

9. Jag tränar när jag är skadad ____   (gäller ej rehab) 

10. Jag ökar ständigt antalet träningspass för att uppnå önskade effekter/ fördelar ____  

11. Jag kan inte skära ner på hur ofta jag tränar ____  

12. Jag tänker på träning när jag borde koncentrera mig på skolan/ jobbet ____  

13. Jag spenderar större delen av min fritid till att träna ____  

14. Jag tränar längre tid än jag förväntat mig ____  

15. Jag tränar för att undvika att känna mig spänd ____  

16. Jag tränar trots ihållande fysiska problem ____  

17. Jag ökar ständigt min träningstid för att uppnå de önskade effekterna/ fördelarna ____  

18. Jag kan inte minska hur intensivt jag tränar____  

19. Jag väljer att träna för att slippa tillbringa tid med familj/vänner ____  

20. En stor del av min tid går ut på träning ____  

21. Jag brukar träna längre än vad jag har planerat ____  

Tack för ditt deltagande! 


