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Det farliga hälsoberoendet 
När de förebyggande tankarna på hälsa blir en sjukdom 

 

Frida Nyström 

 

Hälsa är viktigt för många människor och uppnås vanligen genom regelbunden 

träning och en bra kost. Men för vissa kan det gå över styr och istället för att uppnå 

en god psykisk och fysisk hälsa finns det dem som drabbas av ätstörningen ortorexi. 

Syftet med denna undersökningen var att se om det fanns någon skillnad mellan 

män och kvinnors risk att drabbas av ortorexi samt om olika relationsstatus och 

social umgängeskrets med olika högt hälso- och träningsrelaterande intresse och 

beteende kan öka risken att drabbas av ortorexi. Åttiotvå deltagare svarade på en 

enkät som bestod av Doninins ORTO-15 samt egenkonstruerade frågor. Resultatet 

visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen gällande att visa 

tecken på ortorexi men att relationsstatus och att den sociala umgängeskretsen med 

högt hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende hade en betydelse för risk 

att drabbas av ortorexi. Varför det inte fanns någon skillnad mellan könen kan 

tänkas bero på att träning och hälsa vänder sig till alla människor oavsett kön och 

därav påverkas både män och kvinnor lika mycket.  

 

Keywords:  orhorexia nervosa, social environment, excessive exercise, exercise 

addiction, eating disorder 

Inledning 
 

Hälsa 
 

I dagens samhälle så är överkonsumtion av mat och för lite fysisk aktivitet ett stort problem 

bland många människor då det bidrar till en försämrad psykisk och fysisk hälsa (Malmborg, 

Bremander, Olsson & Bergman, 2017). Begreppet hälsa är ett viktigt område eftersom det är 

något som rör alla människor och det kopplas ofta ihop med mat och träning. Många människor 

strävar efter en bra hälsa med hjälp utav en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet. Men 

kan människor bli för hälsosamma så att det gör mer skada än nytta? Finns det i så fall några 

faktorer som kan öka risken för att just vissa människor blir för hälsosamma?   

Enligt World health organization (WHO) så definieras hälsa att vara när en individ har ett  

socialt välbefinnande, en bra livskvalité och ett fysiskt samt psykiskt välbefinnande 

(Meiselman, 2016). Hälsa är idag mycket omdiskuterat och det mäts ofta genom blodtryck 

och andra fysiska mätmetoder men egentligen så talar inte dessa resultat om hur en individ 

egentligen mår eller känner (Meiselman, 2016). Under de senaste åren har forskning blivit 

mer engagerade i undersökandet av hälsosamma dieter (Missbach, Dunn & König, 2017). 

Trots att fysisk aktivitet är förknippad med psykologiska fördelar samt minskad sjuklighet och 

dödlighet kan det även förknippas med ett viktkontroll-beteende och därmed leda till 

hälsofarliga beteenden (Kiernan, Rodin, Brownell, Wilmore & Crandall, 1992).  

 

 

Ätstörningen ortorexi 
 

Även om en hälsosam livsstil får många människor att må bättre finns det de som riskerar att 

falla in i ett alldeles ”för hälsosamt” beteende och att utsätta kroppen hård träning och en strikt 

kost kan ge livshotande konsekvenser (Kiernan et al. 1992). Det sjukliga beteende där träningen 
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blir mer som ett tvång och maten blir något som framkallar ångest är tecken på något som kallas 

för ortorexia nervosa vilket är en bland flera olika ätstörningar som exempelvis anorexi och 

bulimi. Ortorexi betraktas som en ny typ av ätstörning och är därför ett område som forskningen 

håller på att utforska (Bundros, Clifford, Silliman & Morris, 2016).  

Ortorexi ses som ett hälso– och träningsmissbruk där individen inte nödvändigtvis  

behöver jobba aktivt för att gå ner i vikt utan fokuset ligger främst efter en strävan att vara 

hälsosam (Lichtenstein, Larsen, Christiansen, Støving & Bredahl, 2014). Att missbruka motion 

innebär att träningen blir det som prioriteras före allt annat i individens liv, det skapas konflikter 

mellan den som missbrukar motion och dess omgivning samt att individen har svårt att hantera 

både sitt humör och sina känslor. Det förekommer även abstinenssymtom som uppstår om 

träningen minskas samt en oförmåga att begränsa sin träningsmängd (Lichtenstein et al. 2014). 

Denna ätstörning kan även kallas för en typ av självsvält och handlar mycket om kroppsfixering, 

tvångsbeteende och tvångstankar. Det betraktas dessutom som en ångestsjukdom och för att 

dämpa ångesten så använder de drabbade sig utav ett strikt kontrollerat kaloriintag och 

hyperaktiv träning (Gauri, Wable, Min, Chen & Aoki, 2015).  

Utvecklingen av en ätstörning som ortorexi kan se olika ut och i vissa fall kan det börja med 

att individen har ett behov av att gå ner i vikt, behöver eller vill ändra sin livsstil i form av att 

bli mer fysiskt aktiv eller äta mer hälsosam kost som t.ex. mindre socker och mindre fett. Detta 

kan medföra att starka mat- och tränings vanor utvecklas och att mycket fokus läggs just kring 

kroppen och vikten (Waller, Evans & Pugh, 2013). Kroppsligt missnöje har visat sig öka risken 

för att människor ska falla in i ohälsosamma beteenden och anses vara en av de främsta 

faktorerna som kan leda till en ätstörning (Rodgers, McLean & Paxton, 2015). Till en början 

kan individen må bättre både psykiskt och fysiskt med sina nya tränings vanor och sin ”nyttiga” 

diet men det kan snabbt eskalera till att bli alltför mycket träning och för lite kalorier vilket 

leder till att individen istället börjar bryta ner sig själv fysiskt och psykiskt. När denna 

nedbrytning väl satt igång så har individens vanor, tankar och beteende kring mat och träning 

blivit så pass starka att individen antingen inte kan eller själv inte vill inse att det s.k. 

hälsosamma beteendet istället har utvecklats till en sjukdom (Waller et al. 2013). Det finns 

studier som visar att vissa människor som har en extrem kontroll på sin vikt tenderar att skapa 

ett beteende där de börjar undvika mat som anses innehålla för mycket fett, får dåligt samvete 

när de missar träningar och har en negativ attityd till fetma (Forbush, Wildes, Pollack, Luo, 

Petruzzi, Stone, Dunbar, Patterson, Pollpeter, Miller, Bright & Watson, 2013). 

De som drabbas av ortorexi ägnar nästan all sin tid åt att planera sin kost och planera sin 

träning. Maten handlar inte längre om njutning utan det handlar endast om att vara hälsosam 

och många matvaror väljs bort som exempelvis salt, socker, fett eller kolhydrater för att det 

anses som minde hälsosam mat (Bundros et al. 2016). Hög ångest och ett starkt behov av att ha 

kontroll av framförallt mat och träning som används i syfte för att dämpa ångesten är tydliga 

kännetecken för ortorexi (Waller et al. 2013). Dieterna kan se olika ut för vissa människor med 

ätstörning byts dieter ut över tid beroende på vad de själva tror är mest hälsosamt medan vissa 

aldrig ändrar sin diet (Missbach, Dunn & König, 2017). Många känner även en inre styrka när 

de står emot frestelse. Deras extrema livsstil påverkar deras livskvalité negativt genom att de 

undviker socialt umgänge som involverar mat och upplever stark ångest när träningen inte blir 

av. I värsta fall kan den försämrade livskvalitén och den höga ångesten leda till depression 

(Crystal, Oberle, Samaghabadi & Hughes, 2017).  

 

 

Skillnad mellan ortorexi och anorexi 
 

Båda ätstörningarna ortorexi och anorexi kan betraktas som väldigt lika och det kan ibland vara 

svårt att förstå skillnaden mellan dem. De är båda ätstörningar där den drabbade individen har 
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ett starkt fokus på mat, förbränning av kalorier, känner en extrem hög ångest och även har ett 

starkt kontrollbehov. Främst ligger behovet av kontroll över mat och träning som används för 

att dämpa ångesten (Waller et al. 2013). Utvecklingen av en ätstörning som ortorexi eller 

anorexia börjar ofta med att individen framförallt utvecklar starka mat- och tränings vanor och 

därmed läggs även mycket fokus kring kroppen och vikten. Det finns dock skillnader mellan 

dessa två ätstörningar. En skillnad som Meiselman (2016) nämner är bl.a. att en individ som 

drabbats av ortorexi och som därmed tränar regelbundet och äter nyttigt kan utåt sett se ut att 

må väldigt bra. Men allteftersom kroppen bryts ner så ser individen alltmer sliten ut och även 

om den drabbade ser hälsosam och frisk ut på utsidan behöver det inte betyda att individen är 

frisk och hälsosam på insidan. Däremot när det gäller anorexia så är ett utav de starkaste 

kännetecknen hos den drabbade framförallt en undervikt som ofta syns på utsidan. Skillnaden 

mellan anorexia och ortorexi betraktas också vara att de som drabbas av anorexia ofta har en 

sjuklig kroppsuppfattning och aktivt jobbar för att gå ner i vikt medan de som drabbats av 

ortorexi inte aktivt jobbar för att gå ner i vikt. Deras mål är snarare att försöka bli vältränade 

och vara hälsosamma. Anorexia har dessutom en dödlighetskala på 10–15% medan det ännu 

inte har påvisats några siffror gällande dödligheten för ortorexi (Gauri et al. 2015). 

 

 

Social påverkan på individen  
 

Fysisk inaktivitet har enligt World health organization (WHO) blivit ett problem och mycket av 

forskningen tyder på att engagemanget för fysisk aktivitet påverkas av bl.a. den sociala och 

miljömässiga omgivningen (Dunton, Liao, Intille, Huh & Leventhal, 2015). Både media och 

den sociala omgivningen anses påverka det kroppsliga missnöjet. Det skapar många sociala 

normer för bl.a. utseende och många människor strävar efter att uppnå dessa normer (Rodgers 

et al. 2015). Detta skapar en stark missnöjdhet och osäkerhet bland många människor och deras 

kroppar vilket kan bidra till att utveckla en ätstörning som ortorexi (Forbush et al. 2013). Men 

det kroppsliga missnöjet som skapas behöver inte vara en påtryckning att gå ned i vikt utan det 

kan handla om positiv uppmärksamhet och beröm när någon tränar hårt, inte äter sötsaker eller 

när någon lyckas hålla en strikt diet (Stice, Gau, Rohde & Shaw, 2017). En studie som nämns 

av Eisenberg, Wall, Shim, Bruening, Loth och Neumar-Sztainer (2012) där flickor på högskolan 

sattes att bo tillsammans med en kompis visade att majoriteten av de flickor som började med 

dieter eller utvecklade ett extremt vikt-kontroll-beteende efterföljde sin rumskompis liknande 

beteende. Denna studie visade starka bevis på att vänner delade ätstörda attityder och beteenden 

med varandra. Enligt Bundros et al. (2016) så ligger framförallt ungdomar i högre riskzon att 

drabbas av ätstörningar på grund av det orealistiska kroppsidealet, men även på grund av den 

sociala pressen. Den sociala pressen kan exempelvis röra sig om media eller vänner som pratar 

om träning samt om ”nyttig” kost, vilket kan skapa en känsla av misslyckande hos individen 

om de inte kommer upp i ett visst antal träningstimmar eller bibehåller en ”nyttig” kosthållning.  

När det gäller val av vänner så har enligt Nisch konstruktionsperspektiv människor friheten 

att välja sina egna sociala miljöer och konstruera sina egna inställningar och beteenden för att 

passa in i den sociala grupp som de ingår i. I dessa grupper får individen möjlighet att uppnå 

sociala behov och uppnå sina mål. Människor väljer vänner och sociala grupper som delar 

samma attityder, värderingar, personlighetsdrag och intressen som individen själv. Nisch 

konstruktionsperspektiv menar att människor söker sig till liknande människor för att bl.a. 

känna trygghet och tillhörighet. Människor utbyter information med varandra och förändras 

vilket gör att de blir mer likvärdiga med sina vänner över tid och strukturerna för människors 

sociala värld sätter dem i kontakt med liknande människor (Bahns, Crandall, Gillat & Preacher, 

2017). Människor som exempelvis har intresse för träning och hälsa har större chans att komma 

i kontakt med andra människor som också delar intresset för träning och hälsa. I en tidigare 
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studie som gjordes så framgick det att vissa individer med ätstörningar hade en tendens att söka 

sig till andra individer med liknande syn på mat och träning via media som exempelvis twitter. 

Detta kunde förstärka deras sjukliga tankar och beteenden kring mat och träning och kan ses 

som en typ av social support från omgivningen, vilket kan innebära tips på dieter och strategier 

för att förbränna mer kalorier (Arseniev-Koehler, Lee, McCormick & Moreno, 2016).  

Enligt Mitchison, Dawson, Hand, Mond och Hay (2016) upplevde individer som blivit sjuka 

att det ständiga pratet från omgivningen skapar oupphörliga påminnelser, tankemönster och en 

ständig strävan att efterlikna den sociala omgivningens kroppsideal. Det spelade heller ingen 

roll om kroppsidealet handlade om att vara smalast eller om det handlade om att vara mest 

vältränad. Hetsen, pressen och strävandet efter båda dessa kroppsideal gav en lika stor påverkan 

och upplevdes som lika stor oavsett om det var kroppsidealet som smal eller som vältränad.  

 

 

Skillnader mellan relationsstatus i att visa tecken på ortorexi 
 

Tidigare forskning har noterat ett samband mellan de som drabbas av ätstörningar och en stark 

osäkerhet som väcker ångestkänslor (Forbush et al. 2013). Osäkerheten skapar ett behov av 

kontroll över framförallt matintag, kost, kroppsform och vikt. Det är inte bara undvikandet av 

sociala tillställningar där mat oftast är inblandad för att slippa ångesten som gör att individen 

riskerar att bli socialt isolerad. Det starka kontrollbehovet tar upp mer eller mindre all tid och 

energi hos den sjuka individen vilket också försämrar den sociala livskvalitén. I en studie som 

gjordes av Mitchison, Dawson, Hand, Mond och Hay (2016), där två grupper jämfördes med 

varandra för att se om det bl.a. fanns någon skillnad mellan sjuka och tillfrisknade individer 

från ätstörningar och olika relationsstatus. Undersökningen visade att 50% av de tillfrisknade 

var i en relation medan endast 38% av de som var sjuka befanns sig i en relation. Det fanns 

alltså en större sannolikhet att ha en relation bland de som hade tillfrisknat från sina ätstörningar 

än de som fortfarande var sjuka. De som fortfarande var sjuka i en ätstörning visade alltså på 

en mindre sannolikhet att de befann sig i en relation. Detta kunde tänkas bero på att som 

fortfarande var sjuka lade ner så mycket tid och energi på mat, kroppsfixering, träning och kost 

i hopp om att bli lyckliga och nöjda med sig själva istället för att lägga mer fokus på det sociala. 

Studien visade även att de som exempelvis hade en partner inte bara kunde få ett bra stöd från 

sin partner utan det kunde skapa ett större begär hos individen att bli frisk (Mitchison et al. 

2016).  

 

 

Skillnad mellan män och kvinnor i att visa tecken på ortorexi 
 

Mycket tyder på att yttre påverkan kan vara en avgörande faktor för att utveckla en ätstörning 

men många forskare har också ställt sig frågan om könsfaktorn har någon betydelse. I en 

undersökning så jämfördes kvinnor och män i åldrarna mellan 15 och 89 år. Målet med studien 

vara att undersöka om det fanns något samband mellan b.la. träningsnivå och ätstörning. 

Undersökningspersonerna fick skatta på en skala exempelvis angående deras önskan att bli 

tunnare, undvika fet mat, självkontroll av matintag och yttre påtryckning att gå upp i vikt. 

Resultatet visade att de män och kvinnor som ägnade sig åt intensiv träning låg i en högre 

riskzon att drabbas av ätstörda beteenden och tankar kring mat och träning än de som tränade 

mindre intensivt. Även de fysiologiska förändringarna som kraftig viktnedgång kunde öka 

viktbekymmer främst för kvinnor men även för män (Kiernan et al. 1992). Flera undersökningar 

med syftet att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i fråga om ätstörningar har gjorts. 

En stark skillnad mellan män och kvinnor kunde främst noteras när flickor kommer in i 

puberteten då deras kroppar förändrades. Om de utvecklades som de skulle så rörde sig de allra 
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flesta längre bort från det smala kroppsidealet. Annorlunda var det för killarna eftersom deras 

kroppar inte förändrades lika mycket fysiskt förutom mer muskelmassa vilket stämde mer 

överens med det kroppsliga ideal som finns för killar. Därmed fanns det inte en lika stor risk 

för killarna att få ett lika starkt kroppsligt missnöje. Tjejer tenderade att ägna sig åt mer 

jämförande angående socialt-utseende vilket kan tänkas bidra till att de kände ett större 

missnöje med sin kropp. Desto mer missnöje människor har med sin kropp och desto mer fokus 

de har på vikten desto större är chansen att drabbas av en ätstörning (Rodgers et al. 2015).  

Det finns alltså en skillnad mellan könen när det handlar om risken att drabbas av 

ätstörningar som anorexi, bulimi och UNS (utan närmare specifikation) men ingen forskning 

har visat en tydlig skillnad mellan könen när det gäller risken att drabbas av ortorexi (Malmborg 

et al. 2017).  

 

 

Mätinstrumentet ORTO-15 
 

Ortorexi är som tidigare benämnt en förhållandevis nyupptäckt ätstörning och har därmed ännu 

inte redovisats i Diagnostics and statistical Manual of Mental Disorder, femte upplagan (DSM-

V) då det anses att det behövs mer forskning kring denna ätstörning (Bundros et al. 2016). Det 

finns idag ingen farmalogisk behandling för ätstörningar (Gauri et al. 2015). En ätstörning ses 

som en typ av psykisk sjukdom och som många psykiska sjukdomar kan de vara svårt för den 

drabbade att själv se eller att själv acceptera det. Det finns många stereotyper om människor 

som drabbas av psykiska sjukdomar som att de ska vara mentalt ostabila, farliga, inkompetenta 

och oansvariga (Forgeard, Pearl, Cheung, Rifkin, Beard & Björgvinsson, 2016). Detta kan bidra 

till att många som lider av psykiska sjukdomar som ortorexi inte själva vill erkänna att de är 

sjuka för att de inte vill kopplas ihop med dessa stereotyper. Därav kan ortorexi vara en svår 

sjukdom att bedöma om en individ har eller inte, främst för att individen inte själv vill erkänna 

sig vara sjuk. Idag finns det ett frågeformulär som har utformats av Donini, Marsili, Graziani, 

Imbriale och Cannella (2005), som används just för att kunna diagnostisera om en individ har 

ortorexi eller inte. Detta frågeformulär kallas ORTO-15 och innehåller 15 stycken frågor med 

svarsalternativ 1–4.  Donini et al (2005) valde att pröva ORTO-15 i en undersökning för att 

testa dess trovärdighet och se om det kunde användas i syftet att se vilka individer som kan 

diagnostiseras att ha ortorexi. Enkäten delades ut till 525 individer som inte bara svarade på 

enkäten utan i efterhand även fick säga om de ansåg att resultatet som enkäten visade kunde 

tänkas stämma överens med deras uppfattning om sitt tränings-och hälsotänk samt beteende. 

Gränsen för tecken för ortorexi sattes på 40 poäng där de som hade under 40 poäng inte ansågs 

diagnostiseras för ortorexi medan de som hade 40 eller högre poäng kunde diagnostiseras för 

ortorexi. ORTO-15 kunde inte garantera 100% säkerhet men hela 76.6% av de som 

diagnostiserades som sjuka kunde bekräftas som äkta. Detta validerades genom att jämföra 

respondenternas resultat på testet och deras egna uppfattning om de ansåg sig själva som sjuka. 

De som både diagnosticerades som sjuka och själva ansåg sig som sjuka räknades till de äkta 

76.6%.  ORTO-15 håller fortfarande på att utvecklas så det kan bli ännu mer effektivt och 

trovärdigt. Viktigt att benämna är att människor kan äta hälsosamt och träna utan att vara sjuka, 

det är när det blir en besatthet som det börjar klassas som en sjukdom (Donini et al. 2005).  

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna undersökning var att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och 

kvinnors risk att drabbas av ortorexi samt om olika relationsstatus och social umgängeskrets 

med högt hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende kan öka risken att drabbas av 
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ätstörningen ortorexi. Detta med utgångspunkt från ORTO-15 och för att se om det finns vissa 

faktorer som påverkar individer mer än andra faktorer när det gäller risken att drabbas av 

ortorexi. Resultatet kan skapa en grund för några riskfaktorer som kan finnas för att drabbas av 

ortorexi och därmed kunna förebygga och hjälpa de människor som drabbas innan sjukdomen 

blir alltför stark. Följande frågeställningar undersöktes:  

1. Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor i deras sociala umgängeskrets hälso- 

och träningsrelaterande intresse och beteende? 

 

H1: Det finns en skillnad mellan män och kvinnor i deras sociala umgängeskrets hälso- 

och träningsrelaterande intresse och beteende där män visar mer tecken på ortorexi än 

kvinnor bl.a. på grund utav att män jämför sin fysiska styrka och muskelbyggnad med 

andra män mer än vad kvinnor gör.  

 

2. Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor och tecken på ortorexi? 

 

H2: Det finns en skillnad mellan män och kvinnor i vilka som visar mer tecken på 

ortorexi där män visar mer tecken på ortorexi än vad kvinnor gör bl.a. på grund utav att 

de strävar åt att vara vältränade mer än vad kvinnor gör.  

 

3. Finns det någon skillnad beroende på relationsstatus och tecken på ortorexi? 

 

H3: Singlar tenderar visa mer tecken på ortorexi än de som befinner sig i en relation 

bl.a. på grund utav att singlar inte har någon partner som kan agera som stöd. 

 

4. Finns det något samband mellan relationsstatus och att visa mer eller mindre tecken på 

ortorexi? 

 

H4: Det finns ett samband mellan att vara singel och visa mer tecken på ortorexi bl.a. 

på grund utav att singlar inte har någon relation som de riskerar att förlora om de inte 

blir friska.  

 

H5: Det finns ett samband mellan att vara i relation och visa mindre tecken på ortorexi 

bl.a. på grund utav att de har en relation som de riskerar att förlora om de inte blir friska.  

 

H6: Det finns en interaktion mellan kön och relationsstatus med effekt på att visa tecken 

på ortorexi.  

 

5. Hur mycket av variationen i den beroende variabeln ”tecken på ortorexi” kan förklaras 

utav kön, relationsstatus, social umgängeskrets med högt hälso- och träningsrelaterande 

intresse och beteende. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna bestod av ett bekvämlighets urval där 82 valde att delta i undersökningen varav 26 

(31.7%) var män och 56 (68.3%) var kvinnor.  Deltagarna valdes ut genom att enkäten lades ut 

på facebook bland forskarens vänner. Totalt så fanns 441vänner som kunde se inlägget men 

viktigt att benämna är att vissa är mer aktiva på facebook medans andra inte alls är aktiva. 
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Åldern varierade från18 till 35 år och deltagarna kom från olika delar runtom i Sverige. Av de 

82 deltagarna så var 32 singlar (39%) och 50 (61%) i relation. Av dessa var 19 singlar kvinnor 

och resterande 13 singlar var män. Av de som var i relation var 37 kvinnor och resterande 13 

var män i relation. Ingen kompensation utdelades för deltagandet.  

 

Material 
 

Datamaterialet till studien samlades in via en enkät som sammanlagt bestod utav 28 frågor. De 

första 15 frågorna avsågs att kunna se tecken på ortorexi och de sista 13 frågorna avsåg att se 

hur stort intresse deltagarna själva hade samt hur stark påverkan den sociala umgängeskretsen 

hade på deltagarnas syn när det kom till hälsa i form av hälsa, kost och träning. I början av 

enkäten fanns också frågor som rörde kön, relationsstatus och ålder. 

Den första delen av enkäten bestod av ORTO-15 vilket är en frågeenkät som används som 

instrument för att kunna diagnostisera ortorexi och som har utformats av Donini, Marsili, 

Graziani, Imbriale och Cannella (2005). Utgivaren av denna enkät, den italienska professorn 

Donini godkände användandet av enkäten innan den användes som material. Instrumentet 

innehåller 15 punkter där varje punkt har fyra olika svarsalternativ 1 (aldrig), 2 (sällan), 3 

(ibland) och 4 (alltid). Varje svar ger diverse poäng där poängsumman ligger mellan 15 till 60. 

Har individen en totalsumma på över 40 poäng kan individen diagnosticeras ha ortorexi eller 

visa tecken på ortorexi (Donini et al. 2005). Även en totalsumma på 35 poäng kan antyda på 

ortorexi men har individen en totalsumma över 40 poäng så anses det vara relativt stor 

trovärdighet att kunna diagnosticera denne individ med ortorexi. Exempel på frågor 

var: ”Tillåter du dig själv att äta onyttiga saker?” och ”Är dina matval beroende av dina tankar 

på hälsa?”. De andra 13 egenkonstruerade frågorna avsågs se hur stort intresse deltagarnas 

sociala umgängeskrets hade på träning, kost och hälsa och hur stark den sociala påverkan hade 

på deltagarna. Dessa frågor ingick inte i ORTO-15 utan det var egenkonstruerade frågor och 

påståendena var följande: 

 
1. Dina vänner tränar  

2. Du och dina vänner pratar om träning  

3. Du och dina vänner pratar om hälsosam kost  

4. Du tränar för att dina vänner gör det  

5. Du påverkas av dina vänners åsikter  

6. Dina vänner fick dig till att börja träna  

7. Du jämför dig med dina vänner  

8. Du säger inte nej om någon frågar dig om du vill träna 

9. Du och dina vänner jämför eran kost med varandra 

10. Du uppmanar dina vänner att träna mer  

11. Du uppmanar dina vänner att äta hälsosam mat 

12. Du blir uppmuntrad till att träna  

13. Du blir uppmuntrad till att äta hälsosam kost 

 

Även dessa frågor hade svarsalternativen, aldrig, sällan, ibland och alltid. Cronbachs alfa 

beräknades för både ORTO-15 och för de andra 13 självskrivna frågorna där ett värde på 1 anses 

ge bäst reliabilitet. För ORTO-15 gavs ett Cronbachs alfa värde på .699 och för de 13 

självskrivna frågorna ett värde på .617 vilket kan ses som ett godkänt gränsvärde. 

 

Procedur 
 

Undersökningen genomfördes genom att enkäten lades ut elektroniskt på facebook bland 
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forskarens vänner i 4 dagar där 82 personer valde att delta i undersökningen. Innan de såg 

enkäten så informerades deltagarna om syftet med studien, att deltagandet var helt frivilligt 

samt att materialet endast kommer att användas för denna undersökning. Konfidentalitet kunde 

garanteras eftersom de inlämnade uppgifterna inte gick att kopplas samman med deltagarna på 

något sätt. Viktigt att benämna var att de även blev informerade om att eftersom enkäten gjordes 

via nätet så kunde inte det inte garanteras att svaren endast skulle komma att synas för forskaren 

då hemsidan (https://www.enkät.se/) där enkäten skapades har rätt till att ta del av den 

informationen. Dock har de inte rätt att sprida något utav informationen vidare. I slutet av 

enkäten kunde även deltagarna ge sina synpunkter på studien som exempelvis om syftet var 

tydligt eller om några frågor ansågs svåra att förstå. Den frågan som deltagarna ansågs svår att 

förstå var fråga 8 som löd ”du säger inte nej om någon frågar dig om du vill träna”. För att 

säkerhetsställa reliabiliteten så räknades Cronbachs alfa ut om denna fråga togs bort från 

indexet.  

 

Databearbetning  
 

Bearbetningen av det insamlade materialet skedde med hjälp utav det statistiska 

dataprogrammet SPSS (Statistical package for the social sciences). Signifikansgränsen sattes 

till p <.05. Den första frågeställningen om könsskillnader i olika sociala umgängeskretsar 

besvarades genom att ett index bildades för alla de 13 egenkonstruerade frågorna som valde att 

kallas ” social umgängeskrets med högt hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende”. 

Deltagarna delades upp i två grupper, män respektive kvinnor så att deras värden sedan kunde 

jämföras med hjälp utav ett oberoende t-test där även medelvärde och standardavvikelse 

räknandes ut. Effektstyrkan Cohens´s d beräknades skriftligt med hjälp utav formeln d = (M2-

M1) / SD* där SD* = är medelvärdet för de två grupperna (SD1 + SD2) /2). Frågeställning 2 

om könsskillnader och tecken på ortorexi besvarades genom att ytterligare ett index bildades 

men för alla de 15 frågorna som ingick i ORTO-15 som fick namnet ”tecken på ortorexi”. Sen 

genomfördes ytterligare ett oberoende t-test där medelvärde och standardavvikelse räknades ut. 

Dessutom gjordes ett Chi2-test för att se om det blev ett likartat resultat gällande skillnader 

mellan könen och tecken på ortorexi. Effektstyrkan Cohens´s d beräknades även här på samma 

sätt som det första t-testet. För att besvara frågeställning 3 om relationsstatus och tecken på 

ortorexi så utfördes ett tredje t-test till följt utav effektstyrkan Cohen´s d. Till frågeställning 4 

för att se sambandet mellan relationsstatus och tecken på ortorexi utfördes en korrelationanalys 

av typen Pearsons produktkorrelationskoefficient. Även en tvåvägs Anova för oberoende 

mätningar genomfördes för att se om det fanns någon interaktion mellan de oberoende 

variablerna ”kön” och ”relationsstatus” på den beroende variabeln ”tecken på ortorexi”. För att 

slutligen besvara frågeställning 5 om den totala variationen i variabeln ”tecken på ortorexi” som 

kunde förklaras utav kön, relationsstatus, social umgängeskrets med högt hälso- och 

träningsrelaterande intresse och beteende så genomfördes en hierarkisk multipel linjär 

regressionsanalys. Innan genomförandet av regressionsanalysen kontrollerades materialet så att 

det inte fanns några outliers genom en scatterplot, där inga outliers kunde hittas.  

 

Resultat 
 

Med avseende på den första frågeställningen kunde det första oberoende t-testet visa att det 

fanns en signifikant skillnad. Skillnaden (t(28.238 = -2.059, p = .049) antyder att männen (M = 

30.15, SD = 12.80) påverkas mer av den sociala umgängeskretsen med ett intresse för träning 

och hälsa än kvinnor (M = 24.82, SD = 4.74). Den beräknade effektstorleken Cohen´s d visade 

på en medium effekt (eta squared = .060). Angående den andra frågeställningen så visade 
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ytterligare ett oberoende t-test att det inte fanns en signifikant skillnad mellan män (M = 36.65, 

SD = 5.06) och kvinnor (M = 35.14, SD = 5.61; t(80) = -1.169, p = .246) med avseende på att 

visa tecken på ortorexi. Totalt sett så visade 19 personer tecken på ortorexi (23.2%) dvs hade  

 > 40 på ORTO-15, medan resterande 62 personer (76.8%) inte visade tecken på ortorexi.  Ingen 

signifikant skillnad noterades i skillnaden mellan könens skattning på ORTO-15 vilket antyder 

att män och kvinnor kan påvisas ha en lika hög risk att diagnosticeras för ortorexi. 

Effektstorleken Cohen´s d beräknades även vara väldigt liten (eta squared = .016).  

Ett oberoende Chi-2 test visade också på en icke-signifikant sammankoppling mellan kön 

och tecken på ortorexi, χ2 (1, n = 82) = 3.82, p = .051, phi =.250. Av kvinnorna så visade 9 

stycken (11%) tecken på ortorexi medan resterande 47 (57.3%) ansågs friska. Av männen så 

visade 10 stycken (12.2%) tecken på ortorexi medan resterande 16 (19.5%) ansågs friska. Den 

tredje frågeställningen presenteras med hjälp utav ett oberoende t-test och resultatet visade att 

det fanns en signifikant skillnad mellan relationsstatus och tecken på ortorexi (t(53.37) = 3.68, 

p <.001). Hypotes 3 kunde därför bekräftas genom att singlar (M = 38.34, SD = 5.86) tenderade 

att visa mer tecken på ortorexi än vad de som befann sig i en relation (M = 33.88, SD = 4.43). 

Effektstorleken Cohen´s d beräknades vara .28 vilket anses vara en någorlunda liten effekt. 

I Tabell 1 redovisas resultaten frågeställning fyra utav Pearsons korrelationskoefficient som  

kunde visa ett statistiskt signifikant samband mellan relationsstatus och tecken på ortorexi. 

Även detta visade på en medium effekt (r = -.401, p <.001). Ett beräknat R2-värde på .160 tolkas 

som att ungefär 16% av den totala variationen i den beroende variabeln ”tecken på ortorexi” 

kan förklaras utav relationsstatus. Resultatet bekräftade hypotes 4 och 5 och Figur 1 visar på ett 

negativt samband mellan att vara singel och mindre risk för ortorexi, vilket indikerar att de som 

befann sig i en relation tenderar att visa mindre tecken på ortorexi än de som var singlar.  

 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

Variabel  M SD 1 2 3 4 

1. Tecken på ortorexi  35.62 5.46 - -.390** .247** .426** 

2. Relationsstatus 1.60 .49 -.390** - -.153 -.222 

3. Kön 1.32 .47 .247** -.153 - .317** 

4. Den sociala umgängeskretsens 

intresse för träning, kost och 

hälsa 

  .426** -.222** .317** - 

Note. N=82. **p <.05.  
a   Kvinnor kodades med 1 och män med 2 
b   Singel kodas med 1 och i relation med 2 
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Figur 1. Skillnaden mellan relationsstatus och antal poäng på ORTO-15.  

 

I Tabell 2 redovisas resultatet från tvåvägs en 2 (man/kvinna) x 2 (singel/ i relation) ANOVA 

för oberoende mätningar. Resultatet med ”tecken på ortorexi” som beroende variabel kunde 

styrka att det inte heller här fanns någon signifikant skillnad mellan könen i fråga om att visa 

mer eller mindre tecken på ortorexi F (1, 78) = 3.39, p = .069. För relationsstatus så fanns det en 

signifikant skillnad i fråga om att visa mer eller mindre tecken på ortorexi F (1, 78) = 10.91, p 

<.050. Precis som tidigare resultat så kunde tvåvägs Anovan styrka att de som var singlar 

tenderade att visa mer tecken på ortorexi än de som befann sig i en relation. Effektstorleken 

beräknades vara relativt liten (partial eta squared = .123). Det fanns inte heller någon signifikant 

interaktion för kön och relationsstatus i effekten av tecken på ortorexi F (2, 78) = .001, p = .972. 

Tabell 2 

Tvåvägs Anova för oberoende mätningar mellan variablerna relationsstatus och kön  

Kön Relationsstatus  M SD N 

Kvinna Singel  1.37 .50 19 

 I relation  1.1 .23 37 

  Total 1.16 .37 56 

      

Man Singel  1.54 .52 13 

 I relation   1.23 .44 13 

  Total 1.38 .50 26 

Note. N = 82 
a Kvinnor kodas med 1 och män kodas med 2 
b Singel kodas med 1 och i relation kodas med 2 

 

Beträffande den femte frågeställningen (se Tabell 3) kunde resultatet av en hierarkis 

regressionsanalys visa att 25.7% av den totala variationen kunde förklaras med hjälp utav 

variablerna ”kön, relationsstatus och den sociala umgängeskretsen med högt hälso- och 

träningsrelaterande intresse och beteende” i den beroende variabel ”tecken på ortorexi”. Hela 

modellen för de tre variablerna kunde stödjas statistiskt sett (F (3, 78) = 8,98, p <.001). I första 

steget kunde relationsstatus förklara 16.1% av den totala variationen hos kriterievariabeln (F 

(1,80) = 14.368, p <.001). I steg 2 kunde tillägget av kön visa en ökning av variationen på 0.6% 

men detta kunde inte signifikant stödjas på 5% nivån (F (2,79) = 7.846, p = .050). I sista steget 

kunde ytterligare 10% av variationen förklaras utav variabeln den sociala umgängeskretsens 

intresse för träning, kost och hälsa, vilket är en statistiskt signifikant ökning (F (3,78) = 8.983, p 

<.001). Detta indikerar att variabeln kön inte har någon påverkan gällande tecken på ortorexi 

men att relationsstatus och social umgängeskrets med högt hälso- och träningsrelaterande 

intresse och beteende båda har på 5%-nivån. Skulle signifikansgränsen höjas till 10% så hade 

Singel Relation

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Tecken på ortorexi
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kön en liten påverkan men inte lika stark som de andra två variablerna.  

 

Tabell 3 

Hierarkis regressionsanalys för diagnos på ortorexi 

   Steg 1       Steg 2          Steg 3  

Variabel     β SE     β SE     β  SE 

Steg 1: 

Relationsstatus 

 

-.337** 

 

.089** 

 

-.312** 

 

.089** 

 

-.262** 

 

.085** 

Steg 2: 

Kön 

 

 

  

.174 

 

.093 

 

.088 

 

.092 

Steg 3:  

Sociala 

umgängeskretsens 

intresse för träning, 

kost och hälsa 

     

 

.016** 

 

 

.005** 

       

F-change   14.102**  9.559**  

df (1,80)  (1,79)  (1,78)  

R2 .166**  .257  .282**  

∆ R2   .149  .091**  

Note. N = 82. df (step 1) =1,80; df (step) =2,79; df (step 3) =3, 78 

**p <.05.  
a     β anger standardiserade regressionskoefficienter 
b     Kvinnor kodades med 1 och män med 2 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnors 

risk att drabbas av ortorexi, samt om olika relationsstatus och social umgängeskrets med högt 

hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende kan öka risken att drabbas av ätstörningen 

ortorexi. Detta skedde utifrån fem olika frågeställningar med tillhörande hypoteser. Resultatet 

visade att det fanns en signifikant skillnad mellan könen där männen tenderade att ha social 

umgängeskrets med ett större intresse för hälsa, kost och träning än vad kvinnorna hade. 

Däremot fanns det inte någon signifikant skillnad mellan könen i vilka som visade mer eller 

mindre tecken på ortorexi men det fanns en signifikant skillnad mellan relationsstatus där 

singlar visade mer tecken på ortorexi än de som befann sig i en relation. Inte heller någon 

interaktion mellan kön och relationsstatus med effekten att visa tecken på ortorexi kunde 

påvisas.  

Den första frågeställningen gällde skillnaden mellan kvinnor och män angående deras 

sociala umgängeskrets hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende. Resultatet visade 

en signifikant skillnad där männen tenderade att ha social umgängeskrets med ett större intresse 

för hälsa, kost och träning än vad kvinnorna hade. Detta skulle kunna förklaras av att männen 

ägnar mer tid och åt bl.a. styrketräning, muskelbyggning och jämförelse med varandra mer 

öppet än vad kvinnor gör. Dunton et al (2015) menar att intresset för den fysiska aktiviteten 

påverkas mycket av den sociala omgivningen. Det kan förhålla sig som så att männen diskuterar 

mer med sina vänner om hälsa, kost och träning än vad kvinnor gör men att intresset egentligen 

är lika stort hos båda könen. Men detta är dock inget som denna studie kan bevisa. Som tidigare 

nämnt så menar Bahns et al (2017) att alla människor påverkas utav den sociala 
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umgängeskretsens beteenden och intressen. Det både skrivs och pratas mycket om träning och 

hälsa och det vänder sig till alla individer oavsett kön. Dock så finns det olika kroppstyper för 

män respektive kvinnor. Många kroppsbilder av kvinnor är smala och slanka medan det har 

varit mer muskler för män. Därav kan förklaringen till att det finns skillnad mellan könen bero 

på både män och kvinnor blir lika mycket influerade av den ständiga påminnelsen om kost och 

träning från både vänner och media men att de strävar efter olika kroppstyper. Det kan även 

handla om den positiva uppmärksamheten från framförallt vänner som Stice et al (2017) nämner. 

Män kan tänkas vara mer öppna och som tidigare nämnt jämföra mer med sina vänner när det 

gäller träning och kosten medan kvinnor mer håller det för sig själva. Men detta kan ha börjat 

förändras med åren då både män och kvinnor bl.a. strävar efter en mer vältränad kroppstyp.  

Den andra frågeställningen gällde också en skillnad mellan könen men om det fanns någon 

skillnad i tecken på ortorexi. Precis som tidigare studier av bl.a. Malmborg, Bremander, Olsson 

& Bergman (2017), visade även resultatet av denna studien att det inte förekom någon 

signifikant skillnad mellan könen. Här kunde även ett Chi2-test styrka att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan könen. Förklaring till detta skulle kunna tänkas vara att eftersom 

ortorexi är en förhållandevis nyupptäckt ätstörning så är det svårt att sätta en gräns för vad som 

anses vara ett sjukt hälsotänk-beteende och vad som anses vara ett friskt hälsotänk-och beteende. 

Hälsa är idag ett väldigt omdiskuterat ämne och det förekommer en allt större press och 

påminnelser från exempelvis media om vikten att äta hälsosamt, träna mer och gå ner i vikt som 

många människor vill eftersträva. Denna strävan efter att uppnå dessa kraven gör det också 

svårt att dra en gräns för när en individs beteende och tänk ska betraktas som är sjukt och vad 

som är friskt. Är en individ sjuk om denne får dåligt samvete av att inte träna varje dag eller 

ska det bara anses vara att individen har självdisciplin? Skulle ortorexi jämföras med anorexia 

där det finns en stor skillnad mellan könen så finns det mer tydliga kriterier för när en individ 

betraktas som sjuk i anorexia. När det inte finns några tydliga kriterier så blir det inte bara svårt 

för exempelvis läkare som diagnostiserar utan det blir även svårt för individerna själva att veta 

om de är sjuka eller inte. Viktigt vad Bundros et al (2016) poängterar är att även om en individ 

tränar varje dag eller äter utefter en viss diet så behöver inte individen diagnosticeras som sjuk. 

Sen kan det även finnas ytterligare en förklaring till detta resultatet. Muskelbygge och extrema 

koster har blivit ett väldigt omdiskuterat och stort ämne på bara de senaste åren och det har vänt 

sig lika mycket till män som till kvinnor. Till skillnad från smala kroppsidealet som framförallt 

vänder sig främst till kvinnor så vänder sig det vältränade kroppsidealet till både kvinnor och 

män. Detta menar Rodgers et al. 2015 kan tänkas vara en faktor som bidrar till att det ”nya 

hälsoidealet” blir en bidragande faktor för att utveckla ortorexi för likaväl män som för kvinnor.  

För frågeställning tre så visade även detta resultat en signifikant skillnad mellan 

relationsstatus. Även frågeställning fyra kunde stödjas utav ett signifikant resultat där resultatet 

visade på ett negativt samband mellan att befinna sig i en relation och visa tecken på ortorexi. 

Slutsatsen blev att de som var singlar visade mer tecken på ortorexi än de som befann sig i en 

relation. Tidigare studier som gjordes av Mitchison et al (2016) kunde som tidigare nämnt också 

påvisa en skillnad mellan att befinnas sig i en relation eller att vara singel och graden av tecken 

på ortorexi. Även i denna studie kunde en förklaring tänkas vara att de som är i relation får ett 

bättre stöd från sin respektive än vad de som är singlar får. Att leva med någon som är sjuk är 

svårt oberoende av vilken sjukdom det är och detta gäller även ätstörningar som ortorexi. Att 

leva med någon som får ångest av att äta ”fel” eller missa en träning kan bli väldigt påfrestande 

för framförallt flickvän eller pojkvän och vissa kan därmed ge ett ultimatum för den sjuke, att 

antingen ”bli frisk” eller så ”är det slut”. Den som är sjuk har då mer att förlora och det kan 

skapa en högre motivation till att försöka bli frisk. Dessutom så kan det bli lättare för den sociala 

omgivningen som har en nära relation med någon som är sjuk att dennes beteende och tänk 

kring kost och träning har skapat en negativ livskvalité.  Den som däremot är singel har ingen 

partner som denne riskerar att förlora p.g.a. sin sjukdom och kan därmed tänkas kunna spendera 
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mer tid på bl.a. att lägga upp sin kost och ägna mer tid på sin träning. Det kan även förhålla sig 

som så som Forbush et al (2013) nämner att de som är singlar känner en större osäkerhet kring 

sig själva då det inte har något förhållande som ibland kan bidra till att personen i fråga känner 

en bekräftelse av att man duger. Denna osäkerhet kring sig själv gäller även utseendet och 

genom att sträva efter en vältränad kropp så kan det eventuellt finnas en förhoppning om att 

osäkerheten kring sig själv ska minska om man får den där vältränade kroppen vilket anses vara 

en positiv utseendesfaktor för många. Det kan även sända ut signaler att personen ifråga är 

en ”stark” individ som har självdisciplin vilket även det kan ses som en positiv 

personlighetsfaktor.  

Slutligen så handlade den femte frågeställningen om hur mycket av den totala variationen 

i ”tecken på ortorexi” som kunde förklaras utav kön, relationsstatus och social umgängeskrets 

med högt hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende. Resultatet kunde ytterligare 

bekräfta att kön inte hade någon större betydelse i tecken på ortorexi. I tredje steget så var inte 

heller kön signifikant. Relationsstatus var den variabel som visade sig förklara mest av 

variationen till följt utav social umgängeskrets med högt hälso- och träningsrelaterande intresse 

och beteende. Dessa visade sig dessutom vara signifikanta. Det fanns dock ingen interaktion 

mellan kön och relationsstatus med effekt på den beroende variabel ”tecken på ortorexi”. Att 

den sociala umgängeskretsen påverkar individers beteende och tankemönster är sen länge känt. 

Människor är sociala varelser som och vill anpassa sig till den sociala omgivningen och 

framförallt bli omtyckt av sin sociala omgivning. Den sociala interaktionen mellan grupper och 

vänner innefattar ofta just intressen som exempelvis träning och för många kan det bli mycket 

jämförelser om vem som är starkast, nyttigast eller duktigast på att vara hälsosam i och med att 

det ofta betraktas som något positivt. Dessa jämförelser kan trigga individer till att bli ännu 

starkare och ännu hälsosammare och innan de inser att det har blivit ett tvång så är sjukdomen 

redan utvecklad.  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

En klar styrka med studien är att den genomfördes med ett vetenskapligt utvecklat instrument, 

ORTO-15 som används just i syfte för att diagnostisera ortorexi. Cronbachs alfa beräknades för 

både ORTO-15 och för de andra 13 egenkonstruerade frågorna där båda fick ett godkänt 

gränsvärde. En annan styrka är att eftersom enkäten valdes att delas ut på nätet så kunde 

deltagarna själva välja när de ville fylla i enkäten. Detta gjorde att deltagarna kunde välja 

tillfället att fylla i enkäten när de hade tid, sätta sig ner i lugn och ro och läsa igenom varje fråga 

och svara noggrant. I vissa fall när enkäter delas ut i klasser efter exempelvis en lektion kan det 

kännas lite påtvingat att fylla i enkäten och deltagarna gör det så snabbt som möjligt för att få 

det överstökat. Detta kan även förklara en annan styrka vilket är bortfallet på 0%. Alla som 

deltog i undersökningen svarade alltså på alla frågor. Men detta kan även ses som en svaghet 

med studien. Bortfallet av de deltagare som inte valde att svara på enkäten räknades inte med 

eftersom inga specifika personer valdes ut att svara på enkäten. De personer som valde att delta 

kan ha haft ett särskilt intresse för träning, hälsa eller ortorexi vilket kan tänkas påverka 

resultatet. Enkäten valdes även att inte delas ut i en klass på grund utav att det skulle begränsa 

den sociala umgängeskretsen. Detta ses även som en styrka då urvalet istället bestod av 

deltagare runtom i Sverige och inte bara från ett och samma ställe. Hade enkäterna delats ut i 

en klass så hade de blivit en mycket mer begränsad social umgängeskrets i och med att många 

i klassen umgås med varandra och svaren hade då riskerat att bli väldigt lika. Därför valdes just 

enkäten att delas ut på nätet så att spridningen för svaren skulle bli så stor som möjligt.  

Deltagarantalet på 82 personer är möjligtvis den mest framträdande svagheten med studien. 

Det har haft en inverkan på hur materialet har bearbetats och hur analyserna har genomförts 
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som exempelvis genom att regressionsanalyserna beräknades för kön gemensamt och inte 

beräknades för män respektive kvinnor var för sig. Inte heller relationsstatus valdes att delas 

upp i singel respektive i relation utan beräknades gemensamt. Ett större underlag av deltagare 

hade kunnat uppnås genom att enkäten skulle ha kunnat delas ut bland fler människor som 

exempelvis på gym, skolor och på stan. En annan svaghet i denna studie och hot mot 

reliabiliteten är att frågorna i ORTO-15 är översatta från engelska till svenska vilket kan ha en 

inverkan på hur frågorna framställs. Gällande de 13 egenkonstruerade frågorna så fanns det 

muntliga kommentarer från vissa av deltagarna som angav att fråga 8 uppfattades som 

svårtolkad. Denna fråga löd ” du säger inte nej om någon frågar dig om du vill träna”. För att 

säkerhetsställa reliabiliteten så räknades Cronbachs alfa ut på .628 om denna fråga togs bort 

men eftersom detta värde inte ligger långt ifrån det totala alfa värdet på .617 så är skillnaden så 

pass liten att det inte ansågs vara ett problem. Dock så visade resultaten från denna studie 

stämmer överens med vad tidigare studier har visat påträffande både kön, social umgängeskrets 

och relationsstatus.  

 

 

Framtida forskning 
 

För framtida forskning skulle kvalitativa inslag kunna vara intressant att undersöka för att ge 

mer information från både män och kvinnors syn och upplevelse av träning, kost och hälsa. De 

skillnader mellan relationsstatus bekräftade att de som var singlar tenderade att visa mer tecken 

på ortorexi än de som befann sig i relation gjorde. Även här skulle framtida 

forskningsundersökningar kunna undersöka mer om exempelvis självkänslan är mindre hos de 

som är singlar än de som är i en relation och att detta kan vara en bidragande faktor till att öka 

risken för att drabbas av ortorexi. Ytterligare undersökningar skulle kunna undersöka den sjukes 

partners intresse och fokus för hälsa träning. Skulle en partner som också har intresse för hälsa 

och träning eventuellt kunna tänkas trigga igång den sjukes beteende ännu mer istället för att 

vara en positiv faktor för att bli frisk från ortorexi? Båda parter i relationen skulle kunna ha 

samma sjukliga tankar och samma sjuka beteende kring mat och träning och istället för att vara 

stöd åt varandra så triggar de igång varandra till att bli ännu mer inriktade på hälsosamma dieter 

och hårdare träning. Det skulle även kunna förhålla sig som så att endast den ena i relationen 

kan erkänna sig som sjuk i ortorexi medan den andra inte vill erkänna det. Det skulle kunna 

bidra till att relationen försämras då det skapas konflikter om bl.a. oenigheter om hur mycket 

träning, mat och hälsa ska få påverka deras liv tillsammans. Det finns som sagt många 

intressanta resonemang och hypoteser som skulle kunna komma fram om mer forskning även 

gjordes kring den sjukes partners intresse och tankar om mat, träning och hälsa. 

  

 

Kvantitativ och kvalitativ forskning för framtiden 
 

Den sociala omgivningen kommer förmodligen alltid att ha en inverkan på individers beteende 

och tankemönster men ett intresse för träning och hälsa behöver inte nödvändigtvis betyda att 

individen är sjuk. Kan det vara de ständiga debatterna och uppmaningarna från bl.a. media som 

skapar en press, stress och en tävlingsinriktad attityd om att vara mest vältränad och mest 

hälsosam hos individerna snarare än att det handlar om ett intresse? Hur som helst så behövs 

mer forskning och mer undersökningar av inte bara kvantitativa utan även av kvalitativa slag 

göras. Kvantitativa kan göra det möjligt att bl.a. generalisera medan kvalitativa kan ge en 

djupare inblick och en annan typ av kunskap på vad som gör att vissa individer drabbas av 

ätstörningar som ortorexi medan vissa klarar sig undan det. Exempelvis skulle frågor som ” Hur 

känns det när du inte tränar?” kunna ge betydelsefull information om vad det är som är händer 
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när en person som har ortorexi inte tränar till skillnad från en frisk person. Vad är det för något 

som driver personen till att gå från att exempelvis ha ett brinnande intresse för träning eller en 

idrott till att hamna i ett oavbrutet tvångsbeteende. Vilka olika känslor är det som uppstår när 

individen har tränat eller när individen inte har ätit ”hälsosamt”? Varför är det så viktigt att vara 

hälsosam och vältränad? En kvalitativ undersökning skulle kunna ge svar från individer som 

drabbats av ortorexi som forskare själva inte skulle komma att tänka på att nämna i exempelvis 

en kvantitativ frågenkät. Efter att ha fått svar i en kvalitativ undersökning från X antal 

respondenter skulle kvantitativa undersökningar kunna göras där nya frågor som och hypoteser 

skapas för att ta reda på om samma symtom och upplevelser vänder sig till fler med ortorexi. 

Exempelvis kan en respondent ha nämnt att träningen är viktigt för att omgivningen ger beröm. 

Kan detta stämma för alla som har ortorexi? Mer svar skapar inte bara mer kunskap utan det 

kan ibland även skapa ännu mer frågor men det krävs rätt typ av frågor för att slutligen kunna 

hitta grunden till själva problemet vilket i detta fall handlar om ortorexi.  

 

 

Slutsats  
 

Finns det då någon skillnad mellan könen och har relationsstatus och den sociala 

umgängeskretsens med högt hälso- och träningsrelaterande intresse och beteende i fråga om 

chanserna att öka risken för individer att drabbas av ätstörningen ortorexi? Både tidigare studier 

och denna studie visar på att en skillnad mellan könen inte signifikant går att bekräfta men att 

både relationsstatus och sociala umgängeskrets med högt hälso- och träningsrelaterande 

intresse och beteende är faktorer som kan öka risken för att drabbas av ortorexi. Att det inte 

finns någon skillnad mellan könen kan ha att göra med att diskussionerna om hälsa och träning 

vänder sig till alla människor oberoende av kön. Den skillnad som fanns mellan relationsstatus 

kunde främst tänkas handla om den drabbades partner som stöd eller som motivationsfaktor till 

skillnad från de som var singlar. När det gäller skillnaden som fanns mellan olika social 

umgängeskrets intresse för hälsa och träning kunde tänkas bero på vad tidigare forskning har 

påvisat, att människor anpassar sina intressen och beteenden till sin sociala umgängeskrets. 

Men detta är inget som denna studie kan bevisa och därför skulle ytterligare forskning i form 

av både kvalitativa och kvantitativa inslag vara nödvändiga för att få en djupare förståelse för 

ätstörningar som ortorexi.  
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