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När hälsa blir ohälsa 
En studie om Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla

Maria Beijar Odh

Ortorexia  Nervosa (ON) är  ett  idag  relativt  okänt  fenomen och det 
finns skilda åsikter angående vilken typ av problem det är. Det finns de 
som menar på att det kan vara en ätstörning eller ett tvångssyndrom. 
Studien genomfördes med syfte att undersöka hur utbrett ON är hos 
träningsintresserade människor samt undersöka om bassjälvkänsla och 
förvärvad självkänsla kunde relateras på olika sätt till graden av ON 
samt  se  ifall  kön  och  ålder  har  någon  inverkan  på  detta. 
Undersökningen genomfördes med enkäter som mätte graden av ON 
och självkänsla på 102 deltagare.  Det visade sig att  33% av antalet 
deltagare hade poäng över tröskelvärdet för ON. Studiens äldre och 
yngre deltagare visade sig vara de som fick högst poäng på testet för 
ON, dock hittades ingen skillnad beträffande kön.  Inga signifikanta 
samband mellan ON och de två typerna av självkänsla kunde hittas. 
Idag är forskningen bristfällig inom ON och fler studier behövs. 
 
Key words: orthorexia nervosa, eating disorder, self esteem, obsessive 
compulsive disorder

Inledning

Ortorexia nervosa (ON) är ett för många människor okänt begrepp som det dessutom inte idag finns 
särskilt  mycket  forskning  om  (Arusoğlu,  Kabakçi,  Köksal  &  Merdol,  2008;  Donini,  Marsili, 
Graziani, Imbriale & Cannella, 2004). Begreppet myntades av läkaren Steven Bratman i slutet av 
90-talet och är en vad han menar på fixering vid att äta hälsosam mat (Bratman, 1999). Ofta, menar 
Bratman på, börjar ON genom att individen syftar till att gå ner i vikt, förbättra sin generella hälsa 
eller bli av med en sjukdom. Detta är i grunden bra, men problemet uppkommer när behovet av att 
äta på ett visst sätt ökar och tar allt större plats i det vardagliga livet. I vissa fall kan till och med ON 
visa  sig  vara  en  mer  allvarlig  sjukdom än  den  sjukdom individen  från  första  början  försökte 
undkomma. Bratman tar som exempel upp en kvinna som sökte hjälp hos honom för att ha problem 
med  astma.  Bratman  hjälpte  henne  med  att  identifiera  vilka  typer  av  mat  som  denna  kvinna 
upplevde problem med och valde att utesluta det ur kosten. Enligt Bratman urartade detta senare till 
att kvinnan på egen hand uteslöt allt mer ur sin kost tills det ledde till att hon endast kunde äta vissa 
typer av matvaror. Detta i sin tur ledde till ett mycket begränsat liv där hon oftast höll sig hemma 
med tankar om vad hon skulle äta. Rent fysiskt innebar det även att fast hon blev av med sin astma 
så fick hon andra problem med bland annat huvudvärk och illamående. Kvinnan blev av med ett 
problem men fick i stället flera andra. Det är enligt Bratman svårt för en person med ON att bli frisk 
med tanke på att dessa ofta undviker vissa typer av mat. Det kan börja med att personen undviker 
vissa matvaror som denne anser sig inte må bra av till att sedan eskalera tills personen äter en strikt 
kost med endast vissa godkända matvaror. Eftersom de upplever sig må bättre när de inte äter vissa 
saker blir det då svårt för individen att tvinga sig till att äta något som denne tycker sig veta att hon 
eller han inte mår bra av. Enligt Donini et al. (2004) svälter en person med ON sig hellre än äter 
något som denne anser vara dåligt för hälsan. Bratman (1999) menar att det krävs att en person med 



2

ON tar små steg i taget för att komma tillbaka till en hälsosam kost och att det är nödvändigt att inte 
fokusera på perfektion när det gäller mat. Donini et al. (2004) menar att ON kan ge problem i form 
av brist på nödvändiga näringsämnen i maten, men även en begränsning i sociala relationer. Detta är 
något som även Bratman (1999) talar om och han menar att många med ON upplever en känsla av 
att vara bättre än andra människor eftersom de anser sig leva hälsosammare liv. Detta menar han 
kan leda till  att  en person med ON känner att  denne behöver ta med sin egen mat vid sociala 
tillställningar  eller  välja  att  i  stället  äta  själv. Det  råder  oenigheter  över  vad ON är  för  typ  av 
störning. Både Brytek-Matera (2012) och Donini et al. (2004) diskuterar att ON skulle kunna ses 
som en ätstörning eller som ett tvångssyndrom.

Ortorexia Nervosa som en ätstörning

Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) finns det huvudsakligen två ätstörningar, 
Anorexia Nervosa samt Bulimia Nervosa.  Arusoğlu et al. (2008) berättar om hur ätstörningar från 
att mestadels ha existerat i industriländer numera finns i alla kulturer och därmed sprider sig med 
tiden och blir alltmer vanligt.
   Anorexia Nervosa (AN) är en ätstörning som för första gången talades om som sjukdom år 1694 
(Buhl, 1985). Enligt American Psychiatric Association (2000) karakteriseras sjukdomen bland annat 
av att personen väger mindre än vad som är normalt för sin ålder och längd och att personen har en 
störd kroppsupplevelse med en rädsla för att gå upp i vikt.  Trots undervikten så upplever vissa 
personer med AN sig som överviktiga medan andra fokuserar mer på vissa kroppsdelar som de 
anser ha för mycket fett.  Detta försöker sedan en person med AN åtgärda genom att begränsa sitt 
intag av mat och i vissa fall endast äta vissa matvaror. AN är ett sjukdomstillstånd som bland annat 
kan  leda  till  minskad  muskelmassa  och  försämrad  benstyrka  (National  Institute  for  Clinical 
Excellence, 2004) och i extrema fall kan det leda till döden (Crow et al., 2009). Att gå upp i vikt ses 
av en person med AN som ett misslyckande medan det ses som något positivt och duktigt att hålla 
eller tappa i vikt (American Psychiatric Association, 2000). Många av de drabbade uppvisar även 
depressiva symptom och tvångssyndrom samt lägger mycket tid till att tänka på mat (American 
Psychiatric Association, 2000; Bejerot, 2002). Av alla drabbade är 90% kvinnor och AN uppstår 
ofta under tonåren (American Psychiatric Association, 2000).
   Bulimia Nervosa (BN) är däremot en ätstörning som karakteriseras av personen äter för mycket 
mat som denne sedan försöker göra sig av med på olika sätt (American Psychiatric Association, 
2000). En person med BN hetsäter vilket innebär att ett större intag av mat än vad de flesta personer 
vanligtvis äter under liknande omständigheter intas under en begränsad tid samtidigt som individen 
upplever  att  den  inte  har  kontroll  över  ätandet.  Detta  beteende  måste  upprepas  åtminstone  två 
gånger i veckan under tre månaders tid för att diagnosen skall ges. Till skillnad mot personer med 
AN så  har  personer  med  BN  en  mer  normal  vikt  (NICE,  2004).  Enligt  American  Psychiatric 
Association (2000) skäms en person med BN för sina problem och hetsäter helst i ensamhet. Den 
mest vanliga metoden för en person med BN att göra sig av med mat är genom att kräkas upp den 
efter  hetsätandet,  men det  händer  även att  laxermedel  intas  eller  att  personen kompenserar  för 
hetsätandet  genom att  fasta  eller  träna  extra  mycket.  American  Psychiatric  Association  (2000) 
nämner  fortsättningsvis  att  precis  som för  AN  så  uppvisar  även  personer  med  BN  depressiva 
symptom och även här är 90% av de drabbade kvinnor. Ätstörningen uppkommer vanligtvis under 
de senare tonåren eller tidigt i vuxenlivet.
   I  DSM-IV  finns  även  ätstörningar  Utan  Närmare  Specifikation  (American  Psychiatric 
Association, 2000). Under denna kategori finns ätstörningar som inte passar in hos kriterierna för 
AN eller BN. Det kan till exempel handla om att en individ möter alla kriterier för AN men utan 
den utmärkande undervikten eller att en person kan möta alla kriterier för BN men med en lägre 
frekvens av hetsätande än vad som krävs för att diagnosen ska ställas. ON är en störning som det 
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idag finns så pass lite information om att det inte har en egen diagnos, det finns dock diskussioner 
om huruvida det  skulle  kunna ses som en ätstörning Utan Närmare Specifikation (Bustamante, 
2012). Detta innebär att det av DSM-IV inte finns några fastställda kriterier för när en person har 
ON.
   Donini et al. (2004), som är några av de relativt få som har forskat på ON, har kommit fram till att 
det i deras studie var vanligare med ON hos män än kvinnor. Vidare fann författarna att medelåldern 
var något högre hos individer med ON jämfört med de individer i studien som inte hade tendenser 
till ON. En högre medelålder och att ON är mer vanligt hos män kunde dock inte visas i studien av 
Arusoğlu et al. (2008). I deras studie hade ålder inte något signifikant samband med ON och när det 
gäller kön visade studien på att män hade lägre nivåer av ON jämfört med kvinnor. 

Ortorexia Nervosa som ett tvångssyndrom

Bejerot (2002) berättar om tvångssyndrom som innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. För 
att kunna räknas som ett tvångssyndrom krävs att detta upptar minst en timme om dagen och att det 
av individen någon gång har upplevts som ett problem (American Psychiatric Association, 2000). 
Tvångstankarna upplevs ofta som obehagliga och individen anser att denna besatthet ligger utom 
hans  eller  hennes  kontroll  (American  Psychiatric  Association,  2000;  Bejerot,  2002).  Vanliga 
tvångstankar är en oro över smutsighet eller en upprepad tvekan om huruvida dörren är låst eller ej. 
Tvångshandlingar  uppkommer  när  individen  försöker  förminska  en  stress  eller  oro  genom  ett 
upprepat tvångsmässigt beteende som kan yttra sig genom exempelvis tvättande av händerna eller 
låsande av dörren (American Psychiatric Association, 2000). Denna oro som individen har ligger 
sällan  på  en  realistisk grund och  många undviker  att  sätta  sig  i  situationer  som de  vet  triggar 
tvångshandlingarna.  Tvångssyndrom kan  hos  vuxna  associeras  med  ett  flertal  andra  störningar 
såsom egentlig depression, social  fobi,  tourettes störning och ätstörningar.  Enligt  Hellström och 
Hanell (2000) är tvångssyndrom troligtvis lika vanligt hos både män och kvinnor. 
   Brytek-Matera (2012) menar att personer som har tvångsyndrom även kan ha tendenser till ON 
och  Bratman  (1999)  anser  att  en  person  med  ON  kan  försöka  kontrollera  sitt  liv  genom  att 
kontrollera vad som kan kontrolleras, vilket i detta fall är maten.
 

Bas- och förvärvad självkänsla

Självkänsla beskrivs av Bandura i Encyclopedia of Psychology (1994) som “det sätt en individ 
känner om sig själv, inklusive i vilken utsträckning denne innehar självrespekt och självacceptans” 
(författarens  egen  översättning,  s.  369).  Vidare  beskrivs  självkänslan  där  som en  känsla  av  ett 
personligt värde och att den kan finnas i olika grader. Johnson (2003) menar att självkänsla handlar 
om hur vi värderar och känner tillit till oss själva. Självkänslan kan vara hög eller låg och Johnson 
menar på att självkänsla kan liknas vid en husgrund på det viset att den är basen i huset. På grunden 
finns själva huset på samma sätt som åsikter och värderingar finns utöver självkänslan, men utan 
självkänslan eller husgrunden finns det ingen stabil grund att bygga vidare på. Johnson säger vidare 
att självkänslan har en stor inverkan på en människas liv och att en låg självkänsla kan vara orsaken 
till många problem i livet. Heatherton och Wyland (2003) menar att en alldeles för hög självkänsla 
kan ha vissa negativa aspekter men i huvudsak innebär en god självkänsla något positivt för den 
som besitter den. Enligt författarna lever en person med hög självkänsla oftare lyckligare liv medan 
en person med låg självkänsla oftare drabbas av depression och ensamhet.
   Johnson och Forsman (1995) menar att självkänsla kan ses som inte endast hög eller låg utan att 
den även kan ses som två olika typer, bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Bassjälvkänslan 
uppkommer redan under barndomen medan förvärvad självkänsla å andra sidan kommer genom 
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hela livet via personliga framgångar. Johnson och Forsman (1995) menar att sådana framgångar har 
en större betydelse för en person som har en låg bassjälvkänsla men att det även innebär att en 
person med låg bassjälvkänsla kan vara mer känslig för misslyckanden jämfört med en person som 
har en hög bassjälvkänsla. Detta kan bero på att en person har fått positiv uppmärksamhet från 
närstående redan som barn och därmed inte har samma behov av framgångar som en person som 
inte fått den uppmärksamheten. Författarna nämner dock även att det inte innebär att personen inte 
har något behov av framgång utan snarare att denna strävan kan ligga på andra grunder.
   När det gäller självkänsla och ON skulle det kunna tänkas vara så att en person med ON kan ha en 
låg bassjälvkänsla och ett högt behov av en förvärvad självkänsla.  Vi lever idag enligt Johnson 
(2003)  i  ett  samhälle  med  krav  på  prestationer  och  där  det  kommer  allt  fler  problem som är 
relaterade till  kropp och utseende. Johnson menar att personer som fått ovillkorlig kärlek sedan 
unga år har en trygghet som gör att de trivs med sig själva trots vissa eventuella brister medan att 
om detta saknas så söks istället en fysisk perfektion för att uppnå en trivsel med sig själv och sin 
kropp. Det kan tänkas att detta inte vore omöjligt när det gäller personer med ON, att de syftar till 
att söka efter perfektion och beröm som belöningar för sitt beteende.

Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att undersöka hur vanligt det är att träningsmänniskor uppvisar tendenser mot ON 
och hur bas- och förvärvad självkänsla kopplas till detta. Anledningen till att deltagarna skulle ha ett 
träningsintresse var för att det inför denna studie fanns ett antagande om att personer som har ett 
intresse för att träna även troligtvis har ett intresse för andra friskvårdskomponenter i livet och då 
bland  annat  hälsosam  mat.  Hälsosamma  matvanor  är  en  viktig  komponent  i  ON  och  därmed 
intressant för denna studie. Det har heller inte enligt forskarens vetskap gjorts någon studie tidigare 
som undersöker förhållandet ON i kombination med personer som har träningsintresse.  När det 
gäller de två typerna av självkänsla så finns det här en tanke om huruvida ett högt behov av en 
förvärvad självkänsla i kombination med en låg bassjälvkänsla skulle kunna vara förknippad till 
ON. Deltagarna fick ingen ersättning för att delta i undersökningen. Eftersom det sedan tidigare 
finns motstridiga resultat vad gäller hos vilket kön tendenserna är mest vanliga samt huruvida ålder 
har en inverkan eller ej så syftar denna studie till att undersöka även detta.
Studiens frågeställningar var:
Hur utbrett är ON hos personer med träningsintresse?
Har kön och ålder något samband till en förekomst av ON?
Är bas- och förvärvad självkänsla relaterade på olika sätt till graden av ON?

Metod

Deltagare 

Kriteriet som användes för deltagarna var att dessa skulle vara träningsintresserade samt över 15 år. 
Ett tillgänglighetsurval användes när 127 personer på en träningsanläggning tillfrågades om att delta 
i studien. Av dessa valde 103 personer att delta och svara på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 
81%.  En person svarade inte på fler än tre frågor i enkäten och togs bort från analysen. Därmed 
kvarstod totalt 102 (56 män, 40 kvinnor, 6 med okänt kön) enkäter att analysera. Deltagarna var 
unga vuxna och vuxna mellan 16 och 70 år (M = 29,94; SD = 12,46). Det interna bortfallet bestod 
av 20 personer (20 %) som inte hade svarat på tre eller färre frågor i enkäten alternativt angett flera 
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svarsalternativ på frågorna. 

Material 

Ortorexia Nervosa. Graden av ON mättes med en svensk översättning av Donini, Marsili, Graziani, 
Imbriale och Canellas (2005) skala Orto-15. Denna består delvis av vissa frågor som de använt från 
Bratmans (1999) test  för ON med tio frågor som besvaras dikotomt med antingen ja eller  nej. 
Donini et al. vidareutvecklade skalan genom att modifiera och lägga till frågor som de själva tagit 
fram. Orto-15-skalan skrevs ursprungligen på italienska men är publicerad på engelska. I denna 
studie har frågorna översatts till svenska från engelska. Översättningen till svenska skedde genom 
en så kallad ”back translation” där det först gjordes en översättning till svenska och som sedan en 
person med engelska som modersmål fick översätta tillbaka. Efter detta skedde en korrigering av 
den svenska översättningen som sedan översattes ännu en gång till engelska. Till sist formulerades 
vissa av frågorna om för att lättare kunna läsas och förstås. Essensen i frågorna var dock densamma. 
Exempel på frågor är ”När du äter, tänker du på hur många kalorier det finns i maten?” och “Tycker 
du att ätande av hälsosam mat påverkar din livsstil (t.ex., frekvensen av att äta ute, umgänge med 
vänner) på ett negativt sätt?”. 
   Med skalans 15 frågor låg Cronbach´s alpha på .26. För att kunna höja värdet valdes det att ta bort 
items 1, 13, 9 samt 4 från skalan vilket resulterade i ett nytt Cronbach´s alpha på .54. Detta kan 
jämföras med Arusuğlu et al. (2008) som rapporterar ett Cronbach´s alpha på .44 för Orto-15.
   För  varje  fråga  i  testet  ges  poäng  på  en  skala  som graderar  från  ett  till  fyra  för  de  olika 
svarsalternativen  där  deltagare  bedömer  sig  själv  och  sitt  beteende  genom  att  svara  ”aldrig”, 
”ibland”, ”ofta”, eller ”alltid”. Enkätens frågor till denna studie kodades som att ett högt värde visar 
på tendenser till ON medan en ett lågt värde i stället visar på ett mer normalt ätbeteende. Enligt 
Donini et al. (2005) ska poängen för alla femton frågor räknas samman och de menar på att en 
summa på 40 poäng eller högre visar på tendenser till ON. Maximalpoängen för deras skala är 60 
poäng. Eftersom det till denna svenska studie togs bort fyra items för att förbättra Cronbach´s alpha 
kunde  ej  tröskelvärdet  på  40  poäng  användas.  I  linje  med  Donini  et  al.  användes  i  stället  ett 
tröskelvärde som bestod av två tredjedelar av skalans poäng. Maxpoängen för den svenska skalan 
var 44 poäng vilket innebar ett tröskelvärde på 29 poäng.

Självkänsla. För att mäta självkänsla användes Forsman och Johnsons (1996) skalor. Dessa mäter 
två olika aspekter av självkänsla, bassjälvkänsla samt förvärvad självkänsla. Forsman och Johnsons 
skala  består  av  totalt  54  påståenden  varav  det  till  denna  studies  enkät  användes  18  av  dessa. 
Anledningen till att alla påståenden från skalan inte användes var för att skapa en enkät som skulle 
gå relativt snabbt att fylla i då målgruppen för undersökningen var personer som inte skulle ha 
särskilt  gott  om  tid  för  att  fylla  i  en  enkät.  Valet  av  påståenden  föll  på  dem  med  högst 
faktorladdningar, det vill säga de påståenden som bäst samvarierar med den bakomliggande faktorn. 
Ett undantag skedde dock på grund av att ett påstående med hög faktorladdning ej  ansågs vara 
relevant för denna typ av studie och användes därför inte.  Från de båda skalorna valdes det ut lika 
många påståenden och alla dessa låg över .54 i faktorladdningsvärde samt dessa representerade alla 
delfaktorer  inom  Forsman  och  Johnson  skalor.  Cronbach´s  alpha  för  bassjälvkänsla  var  .71. 
Exempel  på  påståenden  som  användes  för  att  mäta  detta  var:  ”Jag  känner  mig  positiv  och 
optimistisk om livet i största allmänhet” och ”Jag har inget större behov av att andra uppskattar det 
jag gör”. Cronbach´ alpha för förvärvad självkänsla låg på .54. Det valdes att utesluta 1 item vilket 
kunde höja Cronbach´s alpha till .58. Exempel på påståenden som användes för att mäta förvärvad 
självkänsla var: ”Andras bedömning av vad jag åstadkommit är för mig ganska likgiltigt om jag 
själv uppskattar det jag gjort” och ”Att människor tycker om mig stärker min självkänsla en hel 
del”. Skalorna för bas- och förvärvad självkänsla, som i studien presenterades som en sammansatt 
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skala, besvarades på en femgradig skala med svarsalternativen från 1 (nej, stämmer inte alls) till 5 
(ja,  stämmer  precis).  Detta  innebär  att  ett  högt  värde  på  skalorna  speglar  en  hög  grad  av 
bassjälvkänsla respektive förvärvad självkänsla.

Procedur

Ett  missivbrev  utformades  och  skickades  per  mail  till  en  större  träningskedja  med  ett  flertal 
anläggningar i Mellansverige. I missivbrevet informerades kort om studiens syfte och att den skulle 
användas till en C-uppsats. Det berättades även att studien skulle genomföras med en enkätstudie 
och att alla svaren och även anläggningen skulle delta anonymt. Träningsanläggningen svarade med 
ett  avslag  på  grund  av  att  det  inte  passade  att  genomföra  en  studie  just  där  och  då.  Därför 
kontaktades en annan träningskedja i samma geografiska område med samma missivbrev och även 
denna gång per mail. Träningskedjan godkände att enkätundersökningen kunde genomföras på en 
av deras anläggningar. På denna anläggning gällde 16 år som åldersgräns vilket medförde att ingen 
person under denna ålder deltog i undersökningen. Som undantag kunde dock personer under denna 
ålder träna tillsammans med målsman. Eftersom deltagarna skrev i sin ålder på enkäterna kunde det 
efter insamlandet kontrolleras att ingen av deltagarna innehöll en ålder under 16 år. Undersökningen 
genomfördes under en dag i början av veckan där personer som kom in på anläggningen tillfrågades 
om  de  kunde  tänka  sig  att  delta  i  en  enkätstudie.  Liksom  i  missivbrevet  som  sändes  ut  till 
träningsanläggningen  fick  även  deltagarna  veta,  i  linje  med  Vetenskapsrådets  forskningsetiska 
principer  (2002) att  deras  deltagande skedde frivilligt  och anonymt.  Enkäten tog några enstaka 
minuter att fylla i.

Resultat

Samband studerades med hjälp av korrelationer.  Medelvärdesskillnader undersöktes med t-tester 
och  variansanalys  (ANOVA).  Alla  analyser  utfördes  med  statistikprogrammet  SPSS  version 
Statistics  19.  Tabell  1  visar  medelvärden och  standardavvikelser  för  män och kvinnor  gällande 
studiens  variabler.  Den  visar  även  minsta  och  högsta  värden  hos  dessa  variabler.

Tabell 1
Medelvärden och standardavvikelser samt de lägsta och högsta värdena på studiens variabler

Män Kvinnor Min Max
M SD M SD

Ålder 29,84 11,71 30,21 13,73 16 70
Bassjälvkänsla 33,30 4,54 32,28 5,11 11 42
Förvärvad självkänsla 28,71 3,54 30,35 3,81 19 39
Graden av ON 27,22 3,28 27,18 3,49 19 35

Relationen  mellan  variablerna  ålder,  graden  av  ON,  bassjälvkänsla  och  förvärvad  självkänsla 
undersöktes med Pearsons korrelationskoefficient. Med hjälp av Spearmans korrelationskoefficient 
undersöktes även dessa variablers relation med variabeln kön. Det fanns endast ett positivt samband 
vilket var mellan variablerna kön och förvärvad självkänsla, r = .23, n = 96 , p < .05. 

Hur utbrett är ON hos personer med träningsintresse?  Tröskelvärdet för ON-skalan sattes på 29 
poäng. Från enkäterna hade 94 personer svarat på alla frågor som valdes att användas till analysen. 
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Det undersöktes hur många av dessa som hade poäng på 29 poäng eller över vilket visade sig vara 
31  stycken,  33%  av  det  totala  antalet  deltagare.  Av  51  män  hade  18  av  dessa  poäng  över 
tröskelvärdet, vilket var 35% av deltagarna. Av 38 kvinnor hade 13 poäng över tröskelvärdet, vilket 
var 34% av deltagarna. 

Har  kön  och  ålder  något  samband  till  en  förekomst  av  ON? Med  hjälp  av  Spearmans 
korrelationskoefficient undersöktes om kön överlag har ett samband till en förekomst av ON utan 
signifikant resultat. Ett oberoende t-test genomfördes sedan för att testa om män och kvinnor har 
olika relationer till ON. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män (M = 27,22;  SD = 3,28) 
och kvinnor (M = 27,18, SD = 3,49), t (87) = 0.04, p =.97.
   En envägs mellangrupps ANOVA genomfördes för att undersöka om olika åldersklasser skiljer sig 
beträffande graden av ON.  Åldersklasser skapades genom att  antalet  deltagare delades in i  tre 
grupper, ung, mellan och äldre. Grupperna skapades efter procentandelar. Unga deltagare räknades 
som mellan 16-21 år och bestod av 30% av det totala antalet deltagare.  Mellandeltagarna var i 
åldrarna  22-30 år  och bestod  av  nästan  36% av det  totala  antalet  deltagare.  De deltagare  som 
klassades som äldre var 31-70 år och bestod av nästan 34% av det totala antalet deltagare. Det fanns 
en statistisk signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande graden av ON: F (2, 85) = 4.1, p < 
.05  =  .019.  Post-hoc-jämförelser  som  gjordes  med  Fisher´s  LSD  visade  en  indikation  på  att 
medelvärdet för grupp 1 (M = 27,68; SD = 3,27) hade ett statistisk signifikant högre medelvärde på 
ON än grupp 2 (M = 25,86; SD = 3,03). Jämförelsen visade även på att medelvärdet för grupp 2 (M 
= 25,86; SD = 3,03) var statistiskt lägre än medelvärdet för grupp 3 (M = 28,13,  SD = 3,24). Det 
visades ingen signifikant skillnad mellan grupp 1 (M = 27,68; SD = 3,27) och 3 (M = 28,13, SD = 
3,24).

Är  bas-  och  förvärvad  självkänsla  relaterade  på  olika  sätt  till  graden  av  ON?  En  tvåvägs 
mellangrupps ANOVA genomfördes för att undersöka om bas- och förvärvad självkänsla relateras 
på olika sätt till ON. Bas-och förvärvad självkänsla delades upp i två grupper vardera efter dess 
median. Den ena gruppen med värden under medianen klassificerades som låg och gruppen med 
värden i nivå med medianen eller högre värden klassades som hög. Interaktionseffekten mellan bas- 
och förvärvad självkänsla var ej signifikant,  F (1,87) = .65,  p > .05 =n.s. Det fanns inte heller en 
statistisk signifikant  effekt  för bassjälvkänsla,  F (1,87) =.06,  p > .05 =  n.s.  eller  för  förvärvad 
självkänsla, F (1,87) = .46, p >.05 =n.s.

Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka hur vanligt det är att träningsmänniskor visar tendenser 
till  ON och om kön och ålder har något samband till  detta. Det undersöktes även hur bas- och 
förvärvad självkänsla relaterar till ON. 
   Av studiens deltagare som svarat på alla frågor på testet för ON visade det sig att 33% hade poäng 
som låg över tröskelvärdet till ON enligt Donini et. als (2005) kriterier. Detta kan jämföras med 
nästan 7% som Donini et. als (2005) studie visade på eller Bağci Bosi, Camur och Gülers (2007) 
resultat som i sin tur visade på att drygt 45% låg i farozonen for ON. I denna svenska studie visade 
det  sig vara lika många kvinnor som män som låg över tröskelvärdet  vilket  skiljer  sig från de 
resultat som Arusuğlu et al. (2008) och Donini et al. (2004) uppvisade. Dessa uppgav motstridiga 
resultat gällande hos vilket kön och i vilken ålder ON oftast förekommer. Även resultaten som 
visade sig i denna studie skiljer sig från de två ovanstående och det är därför svårt att dra några 
slutsatser vad gäller ett eventuellt samband mellan variablerna kön, ålder och ON. Det är vidare ett 
intressant resultat i jämförelse med AN och BN där det övervägande är kvinnor som drabbas. Denna 
mer jämlika fördelning mellan könen vad gäller ON skulle kunna vara en indikation på att ON 
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skiljer sig i stort från de andra två ätstörningarna och det skulle kunna diskuteras över vad som är 
orsaken till det. När det gäller i vilken ålder ON är som mest vanligt fanns en skillnad mellan de 
olika åldersgrupperna som användes till denna studie. Resultatet visade på ett högre medelvärde för 
grupperna med de yngre och äldre deltagarna. Enligt detta resultat är deltagarna i mellangruppen de 
som fick lägst poäng på ON-skalan och därmed de som enligt denna studie har lägst risk för ON. 
Detta kan ses som något överraskande resultat eftersom det snarare förväntades att ON skulle ha en 
högre förekomst hos yngre personer och sedan minska med åldern vilket alltså inte visades i denna 
studie. Denna förväntning berodde på en tro om att yngre personer har en större fixering vid hälsa 
och utseende och kanske även en större önskan om att passa in i samhället jämfört med de som 
innehar en högre ålder och kanske även en större självsäkerhet. I stället var det de yngre (under 22 
år) och äldre (över 31 år) personerna som fick högre poäng på testet för ON. Orsaken till detta 
skulle kunna vara att det är av olika orsaker som maten spelar en så viktig roll i livet hos de här 
individerna. När de gäller de yngre individerna skulle orsaken kunna vara enligt ovan, nämligen ett 
bekräftelsebehov och en önskan om att passa in. Det skulle naturligtvis även kunna stämma in på 
den äldre åldersklassen men det vore heller inte orimligt att en högre ålder även medför ett större 
hälsoengagemang  och  intresse  för  att  ta  hand  om sin  kropp  när  den  åldras.  Att  den  mellersta 
åldersklassen uppvisade ett lägre medelvärde för ON skulle då kunna innebära att de innehar en 
ålder där de delvis har funnit en god självkänsla och tro på sig själva men att de ännu inte börjat 
oroa sig för hur kroppen kommer påverkas med åldern. 
   Inga signifikanta resultat vad gäller ifall de två olika sorters självkänsla är relaterade till graden av 
ON kunde hittas. Även detta är något som gick emot vad som hade förväntats av studiens resultat 
eftersom det på förhand fanns en tro på att en låg bassjälvkänsla i kombination med ett högt behov 
av en förvärvad självkänsla skulle kunna bidra till ON. Bristen på signifikanta resultat skulle kunna 
innebära antingen att det inte finns någon sådan relation eller att det skulle behövas andra metoder 
för att ta fram sådana resultat. Det skulle även kunna tänkas vara så att det finns stor individuell 
variation  bland  individer  beträffande  ON,  att  vissa  med  höga  poäng  på  ON-test  har  en  låg 
bassjälvkänsla medan det inte stämmer in för andra. Ifall en sådan relation föreligger skulle det 
finnas vissa fördelar med att använda andra metoder än vad som används i denna studie för att ta 
fram sådan information. Dessa metoder skulle kunna vara av en mer kvalitativ art.
   Det fanns vissa brister hos enkäterna som användes till  undersökningen. Donini et al.  (2005) 
menar  att  Orto-15  har  en  god  kapacitet  till  att  visa  på  hur  själva  ätbeteendet  ser  ut.  Av  den 
anledningen valdes Orto-15 att användas till denna undersökning då den i jämförelse med Bratmans 
Ortorexitest  har  fler  frågor  och  och  fler  svarsalternativ.  Orto-15  kan  därför  i  jämförelse  med 
Bratmans test ses som mer tillförlitligt eftersom det i Orto-15 kan tas fram mer information. Orto-
15 anses här vara det bästa befintliga testet som i dagsläget finns att tillgå för att mäta ON. Ett 
problem som visade sig med Orto-15 i denna studie var de låga värdena på Cronbach´s alpha som 
framkom. Ett högt värde på Cronbach´s alpha är ett mått på en god reliabilitet vilket handlar om 
testets tillförlitlighet och att alla frågorna mäter samma sak (Pallant, 2010). Genom att items med 
lägst  värden  togs  bort  kunde  Cronbach´s  alpha  höjas  något  men  problemet  med  låga  värden 
kvarstod trots detta. Låga värden på Cronbach´s alpha för Donini et. als. (2005) test Orto-15 har 
även redovisats i studien av Arusuğlu et al. (2008). Det bör nämnas att Orto-15 är ett test som ännu 
inte är särskilt välanvänt och som det behövs mer studier av vilket även Arusoglu et. al. (2008) 
menar på. Ett sätt vore att vidareutveckla Orto-15 och stärka dess svagheter, alternativt utforma nya 
test eller metoder som ON kan mätas på. Även i testet för att mäta förvärvad självkänsla framkom 
ett lågt Cronbach´s alpha och endast ett item kunde tas bort för att höja värdet. När det gäller andra 
enkäter för att mäta förvärvad självkänsla så undersöktes det ej inför denna studie ifall det finns 
andra enkäter att tillgå. Cronbach´s alpha för bassjälvkänsla ansågs däremot vara tillräckligt för att 
skalan skulle kunna räknas som god.
   En annan nackdel som skulle kunna ses hos studiens enkät för att mäta ON skulle kunna vara att 
det inte fanns någon fråga om huruvida personen i fråga hade ett arbete som krävde många timmars 
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funderingar kring kost. En person som arbetar med kostfrågor skulle därför ha svarat på enkäten 
som om den hade höga nivåer av ON medan den i själva verket endast sköter sitt jobb. Detta skulle 
då  kunna  påverka  studiens  validitet  då  studien  syftar  till  att  deltagarna  skall  vara 
träningsintresserade och inte hur verksamma inom området ställer sig till ON och självkänsla. För 
framtida studier skulle detta kunna vara någonting att ta i beaktning när en enkät för ON utformas.  
   Även något som skulle kunna tyda på missvisande svar i studien är den sociala önskvärdheten 
som kan göra att en person vid en undersökningssituation svarar vad som anses passande att säga 
snarare än vad den egentligen tycker och tänker. De personer som svarade på enkäterna gjorde det i 
forskarens närvaro och hade inte någon möjlighet till att gå iväg och svara på frågorna. Det skulle 
kunna innebära att det fanns en risk för att undersökningsdeltagarna kan ha svarat på ett sätt som 
anses mer socialt önskvärt och därmed inte gett helt ärliga svar. Detta kan ha haft en påverkan på 
studiens resultat.
   För att stärka studiens reliabilitet bör betonas den höga svarsfrekvensen på enkäten som användes. 
Det förekom ett internt bortfall på frågor men inget bortfall som kunde skönjas som selektivt. När 
det gäller validiteten var ett syfte med studien att deltagarna skulle vara träningsintresserade vilket 
inte var några problem eftersom enkätinsamlingen skedde inne på en träningsanläggning. Därmed 
kan fastslås att alla deltagare hade de kriterier som fanns på förhand. 
   Slutsatser som skulle kunna dras från denna studie är att ON kan vara ett relativt stort problem 
hos  träningsintresserade  människor  och  att  det  verkar  vara  en  betydligt  mer  jämlik  fördelning 
mellan män och kvinnor än vad som visas för ätstörningarna AN och BN. Om det nu är så att ON är 
så pass vanligt som denna studie tyder på, är det ett tecken på att detta är ett fenomen som det skulle 
behövas betydligt fler studier på än vad det i dagsläget finns. För att behandlare ska kunna hjälpa 
personer med ON skulle en fördel vara om ON kunde föras in i DSM. Därefter skulle behandlarna 
kunna utgå ifrån fastställda kriterier för vad ON faktiskt innebär och hur det yttrar sig och därmed 
även lättare kunna utröna om det är ON en person har och hur det på bästa sätt kan behandlas. Utan 
fastställda kriterier ses det nämligen som svårt att sätta diagnosen ON på någon eftersom det bör 
innebära att personen har ett beteende som upplevs som skadligt och inte endast har ett intresse för 
att äta en viss kost. Vidare skulle det kunna finnas ett intresse i att undersöka andra infallsvinklar 
vad gäller ON. I denna studie har det endast undersökts samband och förekomst av ON men det 
skulle också kunna finnas fördelar med en djupare inblick i ON, exempelvis hur de som är drabbade 
själva uppfattar det. Enligt vad som tidigare nämnts är ON en störning som på sätt och vis verkar 
grunda sig i ett hälsosamt leverne och det skulle i teorin kunna innebära att en person med ON 
möjligtvis inte alltid upplever några svårigheter med sin livssituation utan enbart ser det som något 
positivt. Om så vore fallet är risken också stor för att dessa personer inte heller kommer söka någon 
hjälp och kanske utveckla ännu högre nivåer av ON. Alternativt skulle dessa personer av andra ses 
som sjuka medan de själva inte lider av sitt leverne, utan snarare tvärtom. Gränsen mellan vad som 
är hälsosamt och inte är här hårfin. Att exempelvis motion och viss sorts mat ses som hälsosamt är 
troligtvis  något  de  flesta  idag  känner  till  och  denna  studies  syfte  är  inte  att  förringa  dessa 
hälsovanor, utan att uppmärksamma på när det kan övergå till ett ohälsosamt beteende. Genom fler 
studier skulle det kunna hittas tidiga varningstecken för att personer som ligger i riskzonen skall 
kunna undvika att  drabbas.  Det  skulle  då kunna innebära något  positivt  dels  för  individen och 
dennes närstående men även för sjukvården för att minska belastningen och kunna sätta in resurser 
på andra håll. Med detta sagt är ON ett mycket intressant fenomen som det skulle behövas mer 
forskning på. 
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