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För bra för ditt eget bästa 

Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla 

 

Oscar Schlemowitz  

 

 

Ortorexia Nervosa (ON) är ett sällsynt förekommande ämne inom 

dagens forskning. ON behandlar en besatthet av en viss typ av 

livsmedel som senare leder till social isolering. Studien genomfördes 

med syfte att undersöka om ON förekommer bland gymnasieelever, 

om bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla, vetskap om sitt eget 

BMI samt kön är kopplat till fenomenet. Undersökningen 

genomfördes med enkäter som mätte graden av ON samt självkänsla. 

Åttiofem gymnasieelever svarade på enkäterna. Resultatet visade att 

tretton procent av respondenterna fick poäng över tröskelvärdet för 

ON. Ingen signifikant korrelation uppkom beträffande relationen 

mellan könen. Undersökningen visade signifikanta samband mellan 

ON och de två typerna av självkänsla: vid högt behov av förvärvad 

självkänsla samt låg bassjälvkänsla tenderar individen att ha högre 

grad av ON.   
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Inledning 

 

 
Ortorexia Nervosa (ON) kommer från de grekiska orden orthos (rak, korrekt) och orexis 

(aptit) och är ett relativt nyupptäckt fenomen (Ramacciotti, Perrone, Coli, Burgalassi, 

Conversano, Massimetti & Dell’Osso, 2011). ON är ett nytt koncept och har ingen allmän 

accepterad definition eller giltiga diagnostiska kriterier. Detta medför att det finns relativt lite 

forskning och information om fenomenet (Arusoğlu, Kabakçi, Köksal & Kutluay Merdol, 

2008). Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) klassifieras inte ON som en 

egen ätstörning. Det förs dock diskussioner om hurvida ON ska klassifieras under kategorin 

ätstörningar utan närmare specifikation (ÄS UNS; Bustamente, 2012).  

Även om ON är inte en oberoende diagnostisk kategori har den har vissa likheter med 

andra ätstörningar. Den kan leda till undernäring och viktförlust som i anorexia nervosa (AN). 

Enligt American Psychiatric Association (2000) väger personer med sjukdomen AN mindre 

än vad som är normalt för sin längd och ålder. Personer har även en störd kroppsupplevelse 

samt en rädsla för att gå upp i vikt. Även om en person med AN är bevisat underviktig 

upplever sig denna som överviktig. Vissa personer med sjukdomen fokuserar mer på enstaka 

kroppsdelar de anser inte vara tillräckligt smala. Vid detta fall begränsar en person med AN 

sitt intag av mat. Detta kallas för avmagring och är ett fysiskt symtom hos personer med AN 

vilket innebär en kraftig viktminskning. En möjlig orsak kan vara fysisk träning samt 

tvångsmässig svält. Detta kan i sin tur leda till sänkt ämnesomsättning och låg 

kroppstemperatur (Eriksson & Carlsson, 2001). Till skillnad mot AN så är personer med ON 



 

 

mer fokuserade på att konsumera hälsosamma och rena livsmedel istället för den mängd mat 

som konsumeras. Under denna kategori finns ätstörningar som inte fyller kriterierna för AN 

eller Bulimia Nervosa (BN). Personer med ON kan tillbringa större delen av sin tid efter 

strikta regler och i ett tillstånd med upptagenhet av livsmedel som verkar likna tvångsmässiga 

beteenden. I extrema fall blir de tvångsmässiga egenskaperna hos ON patologiskt och 

dominerar en människas liv diet (Varga, Konkolÿ Thege, Dukay-Szabó, Túry & van Furth, 

2014). Donini, Marsili, Graziani, Imbriale och Canella (2004) förklarar vidare att det inte är 

de hälsosamma matvanorna som är patologiska i sig. Det är när en person är allt för upptagen 

med att konsumera hälsosam mat och att detta påverkar det sociala och det vardagliga liver 

negativt som det kan bedömas som en sjukdom.  Den patologiska upptagenhet som medförs 

gällande kvaliteten på maten och äta hälsosamt omfattar de viktigaste delarna av denna 

sjukdom och leder till en speciell livsstil. Den stränga dieten i kombination med en 

personlighet och attityd av överlägsenhet är de beteendemässiga egenskaperna som definierar 

kärnan i ON. Överträder en person med ON sina kostregler kan det leda till intensiv ångest, 

känslor av skuld och skam som sedan följs av en ännu strängare diet (Varga et al., 2014). 

Definitionerna är få och snarlika gällande ON. Donini, Marsili, Graziani, Imbriale och 

Canella (2005) förklarar ON som ett fenomen vilket definieras som en "manisk besatthet av 

hälsosam mat". Generellt kan ON beaktas när ätbeteendet är långsiktigt och inte övergående 

samt när ett sådant beteendet har en betydande negativ inverkan på livskvaliteten för den 

enskilde individen. I extrema fall föredrar personer med tendenser till ON att svälta sig själva 

snarare än att äta mat de anser vara ”oren” och skadligt för deras hälsa (Donini et al., 2005). 

Segura-García, Papaianni, Caglioti, Procopio och Nisticò (2012) beskriver fenomenet som ett 

tillstånd som kännetecknas av en besatthet av livsmedel av hög kvalitet. Ätbeteendet 

karakteriseras av överdrivna farhågor om livsmedelskvaliteten och dess näringsinnehåll. 

De oroväckande larm om mat som media har producerat såsom galna ko-sjukan, förorenad 

kyckling och kvicksilverförgiftning i fisk kan leda till att individer med ON väljer att följa 

strikta dieter som eliminerar hela kategorier av livsmedel. Detta kan senare leda till brist på 

viktiga näringsämnen, negativ påverkan på det sociala livet och personliga relationer. ON 

uttrycks dock inte genom ett kvantitativ sätt som i AN och BN. Det är inte mängden mat eller 

kalorier som är i fokus. Det är det kvalitativa aspekten som är det centrala (Donini et al., 

2004). Hos personer med tendenser till ON riktas viljan åt att konsumera rena och 

hälsosamma livsmedel i stället för att fokusera på en önskan att vara smal (Arusoğlu et al., 

2008). Orsakerna till ON, vilka ofta är dolda bakom en mycket djup och till synes attraktiva 

tro, där invididen ser väldigt välmående ut, kan det finnas en illusion av total hälsa helt utan 

sjukdomsrisker samt en önskan om total kontroll över sitt eget liv. Den som lider av ON 

tillbringar större delen av sin tid till att tänka på mat. Denna ägnar hela sin tillvaro åt 

planering, inköp, beredning och konsumtion av livsmedel som denne anser vara friska. 

Dennes ätbeteende blir det enda möjliga som sedan skapar en känsla av kontroll över sin 

livsstil och sina matvanor samt en överlägsenhet gentemot andra människor (Donini et al., 

2004) . 

Gällande kön skiljer sig tidigare forsknings resultat, Arusoğlu, Kabakçi, Köksal & Kutluay 

Merdol (2008) kom fram till att kvinnor har högre tendens till ON medan Donini et al. (2004) 

kom fram till motsatsen, att män har högre tendens till ON. 

 

Självkänsla 
 

Självkänsla definieras av Brausch och Decker (2013) som en individs bedömning av dennes 

eget värde och kompetens. Johnson (2003) förklarar självkänsla som ett begrepp som står för 

hur individer värderar sig själva samt hur de känner inre tillfredsställelse och tillit till sig 

själva.   Detta personliga värde kan existera i olika grader, från hög eller låg. Självkänslan är 



 

 

dock relativt bestående och en stabil egenskap. Johnson förklarar vidare att låg självkänsla 

kan ha en stor inverkan på en människas liv och vara orsaken till många problem. Självkänsla 

ses inte endast som hög eller låg, det finns också olika typer av självkänsla, så som 

bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla (Forsman & Johnson, 1995). Det är under den tidiga 

barndomen som bassjälvkänslan utvecklas. Denna påverkas av andra individer som är viktiga 

i ett barns liv som exempelvis barnets föräldrar eller andra viktiga vuxna. Bassjälvkänslan 

speglar en individs frihet att kunna uttrycka emotionella känslor, positiva som negativa. 

Denna typ av självkänsla speglar även sexualitet, integritet och individens självhävdelse 

(Forsman & Johnson, 1996). Om ett barns uppväxt präglats av kärlek, engagemang, stöttning 

och acceptans i kombination med frihet inom tydliga ramar så bidrar det till en utveckling av 

hög bassjälvkänsla (Coopersmith, 1964). Till skillnad mot bassjälvkänsla så utvecklas den 

förvärdade självkänslan genom livets gång.  

Den förvärvade självkänslan utvecklas genom en individs förmåga att nå framgång och 

genom bekräftelse och beundran av sin omgivning. Denna typ av självkänsla kan ses som en 

process där individen ständigt utvärderar sina egna prestationer (Forsman & Johnson, 1996). 

Den börjar utvecklas under den tidiga tonåren och får med tiden en större betydelse för 

personens självvärdering, vilket senare påverkar individens utveckling- och mognadsprocess. 

Den förvärvade självkänslan benäms som den yttre självkänslan och är mer föränderlig samt 

situationsberoende än bassjälvkänslan. En individ som besitter hög förvärvad självkänsla 

kännetecknas av nogrannhet och höga ambitioner samt en strävan efter perfektion i samtliga 

situationer. Individen ställer även höga krav på sig själv och sin omgivning. En individ med 

hög förvärvad självkänsla strävar efter kontroll och ett starkt inflytande över situationen. En 

individ med hög förvärvad självkänsla karaktäriseras av en högpresterande, aktiv person som 

söker sig till nya utmaningar. Baksidan av denna typ av förvärvad självkänsla är att personen i 

fråga riskerar att drabbas av överansträngning, vilket kan resultera i att personen inte ser sina 

begränsningar (Forsman & Johnson, 1995).  

Den förvärvade självkänslan skall inte ses som en självkänsla som är separerad från 

bassjälvkänslan. Dessa två typer av självkänsla uppträder i olika unika situationer (Johnson, 

2003). Kombinationen, bas- och förvärvad självkänsla, påverkar en individs olika attityder till 

dess egna själv och sin omgivning. Det är en individs emotionella känslor för dessa faktorer i 

samspel med hur omgivningen värdesätter individens handlande som sedan skapar den 

förvärvade självkänslan. (Johnson, 1997).  

I dagens samhälle ligger tonvikten på utseende och handlingar. I många av nutidens 

fenomen spelar självkänsla en betydande roll (Johnson, 2003). Disciplineringen av våra 

kroppar har växt fram genom en ökad social kontroll över kroppen i det offentliga rummet. 

Detta sträcker sig över alla områden i människors liv (Turner, 1999). Featherstone (1994) 

förklarar vidare att det primära syftet med underhåll av den inre kroppen är att förbättra den 

yttre kroppens utseende. Detta är inte endast fysiska attribut, utan en sorts identitetsskapande. 

En individ med tendenser till ON skulle därav kunna tänkas besitta en låg bassjälvkänsla 

och ett högt behov av förvärvad självkänsla. Eftersom bassjälvkänsla baseras på ovillkorlig 

kärlek under en människas första levnadsår skapas även en trygghet hos individen, vilket 

resulterar i att denna trivs med sig själv trots eventuella brister (Johnson, 2003). Om detta 

saknas hos en individ så finns det en möjlighet att denne söker bekräftelse genom fysisk 

perfektion för att uppnå trivsel med sig själv och sin kropp. En möjlig förklaring till detta 

gällande personer med tendenser till ON, är att de söker efter perfektion i sitt ätbeteende.  



 

Body Mass Index 
 

Enligt WHO (World Health Organisation, 2011) kan en person definieras som underviktig, 

normalviktig, överviktig eller obes. Dessa grupper är indelade efter Body Mass Index (BMI). 

Garrow och Webster (1985) beskriver Body mass index (BMI) som en metod för att med 

utgångspunkt i en persons vikt och längd beräkna om personen är över- eller underviktig. BMI 

beräknas genom att kroppsvikten i kilogram divideras med kvadraten på kroppslängden 

uttryckt i meter (kg/m2). BMI är ett välkänt och internationellt mått. Trots detta kan 

mätinstrumentet vara missledande för många personer. Eftersom muskler väger mer än fett 

kan till exempel muskulösa fotbollsspelare klassificeras överviktiga genom detta och de som 

inte är atletiska och har mycket fett på kroppen kan visa sig vara normalviktiga (Barlow & 

Durand, 2005). Tidigare forskning har visat att pojkar och flickor i tonåren med låg 

självkänsla och ett högt BMI besitter ett större missnöje gällande sin kropp (Paxton, Eisenberg 

& Neumark-Sztainer, 2006). Självkänsla och fenomen gällande mat och hälsa är ofta kopplade 

till vikt och kroppsuppfattning (Erikson & Carlsson, 2001; Johnson, 2003). Det ovan nämnda 

skapade relevans för att behandla BMI i denna studie. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever uppvisar tendenser mot ON och 

hur bas- och förvärvad självkänsla kopplas till detta. Valet av deltagare föll på 

gymnasiestudenter då de är i en fas i livet som består av identitetsskapande. Studiens 

frågeställningar lyder:  

 

1. Hur ser relationen ut mellan tendenser till ON och bas- och förvärvad självkänsla? 

 

2. Visar de individer som är medvetna om sitt BMI högre tendens till ON?  

 

3. Hur ser relationen ut mellan kön och tendenser till ON?  

 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Deltagarna i denna studie var gymnasiestudenter i Mellansverige. Ett tillgänglighetsurval 

användes när 85 personer tillfrågades att delta i studien. Alla 85 valde att delta och svara på 

enkäten, detta resulterade i en svarsfrekvens på 100%. Alla repondenter var mellan 16-20 år.  

Av dessa var 31 män, 51 kvinnor, och 3 uppgav annat kön. De tre individer som angav ”annat” 

som kön användes inte i beräkningarna gällande kön. Sex enkäter besvarades inte fullständigt 

vilket resulterade i ett internt bortfall på 5%. De interna bortfallet var endast en fråga på sex 

olika enkäter vilket gjorde att alla användes.   

 

 

Material 

 
Ortorexia nervosa. Den slutgiltiga skalan bestod av sammanlagt 15 frågor. Varje fråga i testet 

graderas från ett till fyra. Deltagarna bedömde sig själva och sina beteenden genom att svara 

”aldrig” (kodades 1), ”ibland” (kodades 2), ”ofta” (kodades 3), eller ”alltid” (kodades 4) på de 



 

15 frågorna. Exempel på frågor är ”När du bedömer mat, är smaker mer viktig än kvaliteten?” 

och ”Känner du dig tillfreds med dig själv när du äter hälsosamt?”. Ett högt värde visar 

tendenser till ON medans ett lågt värde visar på ett mer normalt ätbeteende. Enligt Donini et 

al. (2005) ska poängen för alla femton frågor räknas samman. En summa på 40 poäng eller 

högre visar på tendenser till ON (Donini et al., 2005). 

Den slutgiltiga skalan influerades av Orto-15 formulerat av Donini, Marsili, Graziani, 

Imbriale och Canellas (2005). Detta mätinstrument är i sin tur influerat av Bratmans (2000) 

test för ON som består av tio frågor som besvaras dikotomt med ja eller nej. Skalan 

vidareutvecklades senare av Donini et al. (2005) genom att lägga till och modifiera frågor som 

de själva tagit fram. Bratmans dikotoma frågor formulerades om och gavs svarsalternativ som 

”aldrig”, ”ibland”, ”ofta”, likt de fem frågor som lades till. Orto-15-skalan skrevs urprungligen 

på italienska men är publicerad på engelska (Donini et al., 2005). I en tidigare studie (Segura-

García, Papaianni, Caglioti, Procopio & Nisticò, 2012) var Cronbachs alphakoefficienten .79. 

Detta var den bidragande faktorn till val av mätintrument. 

Orto-15 översattes från engelska till svenska. Skalan översattes först till svenska för att 

sedan översättas tillbaka till engelska av en person med engelska som modersmål, så kallad 

”back translation”. Efter detta korrigerades fyra frågor för att underlätta läsning och förståelse 

av dem. Essensen i frågorna var dock densamma. Två frågor från orginalskalan byttes ut. 

”Tycker du att det erbjuds ohälsosam mat på marknaden?” togs bort då det anses vara en 

väldigt generell fråga som inte ger någon indikation på ON. Den ersattes med ”Planerar du 

dina måltider flera dagar i förväg?”. Denna fråga användes då individer med ON känner stort 

kontrollbehov över sina näringsintag (Bratman, 2000). Den andra frågan som byttes ut var 

”När du går in i en mataffär, känner du dig förvirrad?”. Då personer med tendenser till ON har 

en klar uppfattning om vilka livsmedel som bör och inte bör ätas togs denna fråga bort. 

Tidigare studier (Arusoğlu et al., 2008) visade att Cronbachs alphakoefficient ökade markant 

då denna fråga togs bort. Frågan ersattes med ”Känner du att dina matvanor och din träning 

upptar orimligt mycket av din tid så att det går ut över andra delar av ditt liv?”.  

  

Bas- och förvärvad självkänsla. För att mäta graden av bas- och förvärvad självkänsla 

användes de korta versionerna av Forsman och Johnsons (1996) skalor. Dessa valdes för att 

minska tiden för att besvara frågorna. Två frågor från enkäten om bassjälvkänsla togs bort då 

målgruppen var gymnasieelever. ”Jag är inte hämmad” och ”När jag vill vara för mig själv har 

jag lätt att hävda rätten att få vara ifred”. Dessa kan uppfattas som något invecklade för 

gymnasiestudenter. Från enkäten om förvärvad självkänsla togs en fråga bort, ”Att vara 

arbetslös tror jag allvarligt skulle sänka mitt självförtroende”, eftersom inte alla 

gymnasiestudenter varit på arbetsmarknaden och därmed inte ser något större värde i arbetet. 

De påståenden som valdes ut är de med högst faktorladdning. Detta innbär att de påståenden 

som användes samvarierar bäst med den bakomliggande faktorn (Forsman & Johnson, 1996). 

Den slutliga antalet frågor om självkänsla var 23 stycken, 11 av dem behandlade 

bassjälvkänsla och 12 av dem behandlade förvärvad självkänsla. Exempel på påståenden i som 

mätte graden av bassjälvkänsla var ”Jag är nöjd med just den jag är” och ”Jag känner mig 

trygg med mig själv”. Exempel på påståenden som mätte graden av förvärvad självkänsla var 

”Jag tycker det är besvärligt att misslyckas med en prestation” och ”Jag gör alltid mitt bästa”. 

De utvalda påståendena besvarades utifrån en femgradig Likertskala från 1 (stämmer inte alls, 

kodades 1) till 5 (ja, stämmer precis, kodades 5). Index skapades genom att dela upp 

respondenterna fyra grupper. Dessa delades upp genom en mediansplit där de med poäng över 

medianen klassificerades som individer med hög självkänsla. De individer med poäng under 

medianen klassificerades som individer med låg självkänsla. Detta gjordes för bas- respektive 

förvärvad självkänsla.  Respondenter kan ha en tendens att svara på ett sätt som anses stämma 

överens med det socialt önskvärda och samhällets normer (Bryman, 2001). På grund av detta 



 

gjordes en rokad av frågorna för att undvika den uppenbara bilden av att enkäten behandlade 

bas- och förvärvad självkänsla. Frågorna som reverserades var sex till antalet. 

Medvetenhet om BMI. Medvetenhet om BMI mättes med frågan ”Är du medveten om ditt BMI 

(Body Mass Index)?” där svarsalternativen var ”ja” eller ”nej”. Denna fråga ställdes eftersom 

detta ofta används som ett mått på hälsa (Kowalski & Westen, 2005). En förhoppning gällande 

denna fråga var att kunna förutse en möjlig indikator för ON. Frågan gällande vikt och längd 

uteslöts då den kan uppsattas som känslig, speciellt för gymnasister.  

 

Procedur 

Ett missivbrev utformades och skickades ut via mail till sex rektorer i gymnasieskolor i 

Mellansverige. I missivbrevet informerades rektorerna om studiens syfte och dess användning. 

Rektorerna informerades även om att alla Vetenskapsrådets (2002) krav gällande de 

forskningsetiska principerna togs i beaktning. Informationskravet (forskaren informerar om 

forskningen och dess syfte), samtyckeskravet (de aktuella deltagarna bestämmer själv över sin 

medverkan), konfidentialitetskravet (insamlade uppgifter ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem) samt nyttjandekravet 

(insamlade uppgifter kommer endast ses av enskilda personer och får endast användas i 

forskningsändamål) förklarades ytligt i det missivbrev som skickades ut. Det förklarades även 

att studien skulle genomföras med en enkätstudie där skolan samt elever skulle vara anonyma. 

Två av de tillfrågade skolorna godkände att enkätundersökningen genomfördes. Då 

undersökningen ägde rum under vårterminen förutsattes det att alla elever hunnit fylla 16. En 

extra kontroll med ansvarig lärare gjordes även för att säkerställa att ingen utav eleverna var 

under 16. Läraren ombads att säkerställa detta genom en kontroll av elevregistret för 

respektive klass. Forskaren delade ut enkäterna under lektionstid. Innan enkäterna delades ut 

förklarade forskaren för eleverna om deras anonymitet och att enkäten var frivillig att fylla i. 

Forskaren gick sedan runt i klassrummen och samlade in de ifyllda enkäterna. Ingen ersättning 

utgick men de erbjöds att ta del av de sammanställda resultaten. 

 

Statistiska analyser 

 
Alla statistiska analyser utfördes i statistikprogrammet SPSS version Statistics 19 (IBM SPSS 

Statistics 19). Tabell 1 redovisar medelvärden och standardavvikelser för män och kvinnor, 

minsta och högsta värden gällande studiens variabler samt alphavärde. T-testet användes för 

att studera medelvärdesskillnader. För att studera samband användes korrelationer som 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. En ANOVA användes för att räkna ut 

medelvärdesskillnaderna mellan kön och ON. Relationen mellan variablerna tendenser till ON, 

bassjälvkänsla och förvärvad självkänslaundersöktes med Pearsons korrelationskoefficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultat 

 
 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och de lägsta och högsta värdena på studiens 

variabler samt Cronbach’s alpha (n=85) 

___________________________________________________________________________ 

                                                                Män     Kvinnor   Min      Max      Alpha__     

                                M           SD            M       SD  

Bassjälvkänsla              44.74       6.77        36.81   9.00   18         66       .73 

Förvärvad självkänsla              40.67       4.72        42.52   6.25    26         56         .63 

Grad av ON               30.06       7.04        33.84   6.39    17         53         .78 

___________________________________________________________________________

   

Hur utbrett är ON hos gymnasieelever? Likt Donini et.al (2005) användes 40 som 

tröskelvärde. Alla 85 personer hade svarat på samtliga frågor som mätte graden av ON. Det 

undersöktes hur många av dessa som hade 40 poäng eller över. 13 av repondenterna nådde 

tröskelvärdet vilket motsvarar 15%. Resterande 72 respondenters enkätsvar (85%) visade inga 

tendenser till ON enligt Donini et al.s (2005) kriterier. Av 31 män hade 3 av dessa poäng över 

tröskelvärdet, vilket är 10% av de manliga deltagarna. Av 51 kvinnor hade 10 stycken poäng 

över tröskelvärdet, vilket är 20% av de kvinnliga deltagarna. 

 

Finns det något samband mellan kön och ON?  Resultatet från korrelationstabellen visar på ett 

signifikant värde r (80) = .09 p < .01, vilket betyder att det finns en korrelation mellan 

tendenser till ON och kön. Av de 85 respondenterna visade 13 av dem tendenser till ON, tre 

män (10%) och tio kvinnor (20%). Ett T-test gjordes för att undersöka medelvärdesskillnader. 

Det visade att män (M = 30.06, SD = 7.05) har signifikant lägre grad av ON än kvinnor (M = 

33.84, SD = 6.39), t (77) = .15, p < .05. 

 

Finns det ett samband mellan bas- och förvärvad självkänsla och tendenser till ON? Bas- och 

förvärvad självkänsla delades upp i fyra olika grupper, en med bas och den andra med 

förvärvad självkänsla. Vardera variabel delades upp i två grupper, en för låg självkänsla och 

en för hög. Uppdelningen skedde efter dess median, de under medianen klassificerades som 

låg självkänsla och de värden i nivå med eller högre än medianen klassades som hög. En 

tvåvägs mellangrupps ANOVA genomfördes för att studera medelvärdesskillnader mellan de 

med olika grad av bas- och förvärvad självkänsla. Det fanns en statistisk signifikant skillnad 

mellan de olika grupperna av självkänsla och grad av ON: F (1,85) = 0.03, p < .05 = s. Med 

hjälp av Fisher’s LSD gjordes Post-hoc-jämförelser. Dessa visade en indikation på att de med 

låg bassjälvkänsla och högt behov av förvärvad självkänsla (M = 36.30; SD = 1.65) hade ett 

högre medelvärde gällande ON än de med låg bas- och förvärvad självkänsla (M = 30.60; SD 

= 1.42), de med hög bassjälvkänsla och låg förvärvad självkänsla (M = 29.72; SD = 1.27) samt 

de med hög bas- och förvärvad självkänsla (M = 32.84; SD = 1.27).  

Tabell 2 visar korrelation mellan studiens variabler. Det fanns en positiv korrelation mellan 

förvärvad självkänsla och grad av ON r (83) = .37, p < .01, vilket innebär att ju högre grad av 

ON respondenterna har desto högre förvärvad självkänsla har de. Det fanns även en negativ 

korrelation mellan grad av ON och bassjälvkänsla r (83) = -.25, p < .05, vilket innebär att ju 

lägre bassjälvkänsla respondenterna hade desto högre tendenser hade de till ON.  

 

 

 

 

 



 

Tabell 2. Korrelation mellan studiens variabler 

___________________________________________________________________________ 
                                               1                       2                               3              4______________  

 

1.Bassjälvkänsla                                                                                     

2.Förvärvad självkänsla      -.14                                                                                                         

3.Grad av ON                      -.25*                 .37**                                                                     

4.Kön                                  -.41**                .16                            .28**                                 

5.Vetskap om BMI              -.06                   .10                            .03           .09 

___________________________________________________________________________ 

Not. 0 = man, 1 = kvinna, *p <.05, **p <.01. 

 

Finns det något samband mellan vetskapen om sitt eget BMI och ON? Korrelationen mellan 

vetskapen om sitt eget BMI och ON var icke signifikant,  r (83) = .03, p > .05, n.s. Endast 13 

respondenter visade tendenser till ON och tre av dessa var medvetna om sitt BMI. 

 

 

 

Diskussion 

 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur vanligt det är att gymnasieelever visar tendenser 

till ON och om kön samt bas- och förvärvad självkänsla är relaterade till graden av ON. Det  

visade sig att 11% av studiens deltagare låg över eller i linje med mätintrumentets tröskelvärde 

40 enligt Donini et. als (2005) kriterier. Denna studies resultat kan jämföras med Donini et. als 

(2005) studie där 7% av respondenterna visade tendenser till ON. En annan studie av Bağci 

Bosi, Camur och Gülers (2007) visade dock ett betydligt högre resultat, i deras studie visade 

45% av respondenterna tendenser till ON. Värt att notera är att Bağci Bosi et al.s respondenter 

var läkare. Denna population kan ha haft en betydande roll i det slutgiltiga resultatet.  

Beträffande frågeställingen gällande sambandet mellan kön och ON fanns det ett samband. 

Kvinnorna i denna studie visade högre tendenser till ON. Detta resultat liknar Arusuğlu et al. 

(2008) studie om detta fenomen. Donini et als. (2004) studie uppvisade ett annat resultat, där 

hade männen högre tendenser till ON. Arusuğlu et als (2008), vars målgrupp var slupmässigt 

utvalda människor i Turkiet, visade att kvinnor har högre tendens till ON medan Donini et al. 

(2004), vars målgrupp var slupmässigt utvalda människor i Italien. kom fram till motsatsen, att 

män visar högre tendens till ON. Resultaten från de ovanstående studierna visar olika resultat 

gällande ett eventuellt samband mellan ON och kön. En möjlig slutsats är att dessa samband är 

beroende av vilken population som tillfrågas. En tänkbar förklaring till detta är att de sociala 

idealen skiljer sig mellan kön i olika länder.  

Målgruppen valdes till viss del då författaren antog att gymnasiestudenter är i ett 

identitetsskapande skede i livet. Under detta skede i livet värderas bekräfelse från sig själv, i 

form av olika resultat, samt från omgivningen. Signifikanta korrelationer hittades mellan bas- 

och förvärvad självkänsla och graden av ON. En negativ korrelation uppkom bland 

respondenter som uppgav låg bassjälvkänsla och tendenser till ON, ju lägre bassjälvkänsla 

desto högre tendens till ON. Positiv korrelation visades mellan förvärvad självkänsla och 

tendenser till ON, ju högre behov av förvärvad självkänsla desto högre tendens till ON. Detta 

är i linje med vad som förväntades innan studiens början, låg bassjälvkänsla i kombination 

med ett högt behov av förvärvad bidrar till ON. Dessa resultat stämmer överens med Johnsons 

(1997) beskrivning av de två olika sorters självkänsla. 

Frågeställningen gällande vetskapen om BMI gav inga tecken på korrelation. Denna 

frågeställning formulerades då BMI ofta används som ett mått på hälsa. Eftersom ON ofta 



 

kopplas till en strävan efter ett hälsosamt leverne utan sjukdomar antog författaren att de 

respondenter som hade vetskap om sitt eget BMI skulle visa högre tendenser till ON. Detta 

visade sig vara en föreställing som inte hade någon förankring i verkligheten.  

Beträffande studiens styrkor och svagheter är det relativt oprövade frågeformuläret Orto-15 

(Donini et al., 2005) en svaghet. Donini et al. (2005) hädvar att Orto-15 har god kapacitet att 

karlägga själva ätbeteendet. Detta var den bidragande faktorn till att Orto-15 användes till 

denna undersökning. Till skillnad mot Bratmans (2000) ortorexitest har Orto-15 fler frågor och 

och fler svarsalternativ. Då ON är ett nytt fenomen var detta frågeformulär det enda möjliga 

alternativet. Något som stärker studiens reliabilitet är den höga svarsfrekvensen på enkäten 

som användes. En möjlig förklaring samt kritik till detta är att enkäten besvarades i ett 

klassrum där forkaren närvarade. Situationen i klassrummet, grupptryck samt forskarens 

närvaro skulle kunna ha resluterat i en känsla av tvång hos respondenterna att besvara enkäten, 

trots medvetenhet om frivilligheten. Detta scenario skulle även kunna påverka den sociala 

önskvärdheten, vilket kan resultera i att en person vid undersökningssituationen svarar vad 

som anses passande istället för att svara vad denna tycker och tänker. Detta kan möjligtvis 

påverkat studiens resultat.  

Cronbachs’s alpha på alla tre delar utav enkäterna nådde accepterat värde. Detta efter en 

modifikation av enkäterna där det uteslöts två frågor om förvärvad självkänsla samt tre frågor 

om bassjälvkänsla. Gällande Orto-15 byttes två frågor ut i en förhoppning om att öka 

Cronbach’s alpha, vilket senare visade sig stämma. Gällande validiteten råder det inget tvivel 

då målgruppen var gymnasieelvever och enkäterna samlades in på gymnasieskolor. Därmed 

fastslås det att alla respondenter uppfyllde de kritierier som fanns på förhand.   

Om denna studies resultat är applicerbart på resten av Sveriges gymnasiestudenter, bör det 

betraktas som en varningssignal. Trots att andelen respondenter som nådde tröskelvärdet var 

relativt få bör ON tas på allvar. Mer forskning behövs då det idag är ytterst få studier som 

finns. Vidare behövs mer forskning för att kunna bemöta detta fenomen i till exempel 

sjukvården. För att sjukvården ska kunna behandla individer med ON krävs det klara 

diagnostiska kriterier och behandlingsmetoder. En bra start på detta skulle vara att 

diagnostisera ON som en ätsörning i DSM. Vid ett erkännande i DSM skulle ett 

behandlingsprogram kunna utformas för att sedan kunna behandla individer med ON därefter. 

Det skulle även underlätta vid en lokalisering av ON, då studien visar att det finns 

gymnasiestudenter i Sverige som har svårigheter med matvanor idag. Utan fastställda kriterier 

försvåras diagnostiseringen av ON. Detta ligger vid ytterska vikt då ON karaktäriseras av ett 

beteende vilket upplevs skadligt. Ett möjligt intresse för framtida forskning är att undersöka 

ON från en individ som når trökelvärdets perspektiv. Detta skulle kunna innebära en djupare 

inblick i ON samt hur de drabbade uppfattar sig själva och fenomenet. Denna studie har enbart 

undersökt förekomst och samband. Då ON är en störning som grundar sig i ett hälsosamt 

leverne skulle det kunna innebära i teorin att en drabbad individ inte upplever någon 

problematik med sin livssituation. Om detta är fallet är risken att dessa individer inte inser sina 

problem vilket kan leda till att hjälp inte efterfrågas, vilket i senare led skulle kunna leda till 

högre nivåer av ON och djupare social isolering. Att motion och en viss sorts mat ses som 

hälsosamt är ingen hemlighet. Denna studies syfte är inte att förringa dessa hälsovanor utan att 

uppmärksamma att det hälsosamma ätandet kan övergå till ett ohälsosamt beteende. 

Om mer forskning och fler studier skulle genomföras finns det en möjlighet att kunna hitta 

tidiga varningstecken för att personer som ligger i riskzonen för ON. Vid fler lyckade studier 

skulle dessa varningstecken kunna definieras och i framtiden skulle det kunna resultera i att 

människor undviker att drabbas av ON. Detta eftersom ON skapar en social isolering och i 

slutändan påverkar en individs liv negativt. Vidare skulle dessa studier kunna definiera ON på 

ett djupare sätt för att i en möjlig framtid kunna definiera begreppet som en diagnos.  



 

Möjliga slutsatser gällande denna studie är att ON är ett ovanligt, dock förekommande, 

fenomen hos gymnasiestudenter. Noterbart är att det är en betydligt mer jämlik fördelning 

mellan könen än vad som visats hos andra stora ätstörningar som AN och BN. 

 Med detta sagt är ON ett mycket intressant fenomen vilket det skulle behövas mer 

forskning om. 
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