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Ortorexia nervosa, ON, är ett syndrom där den drabbade tränar i 

massiva mängder samt har en fixering vid att äta så rent som 

möjligt, detta i så stor utsträckning att det blir ett lidande för den 

drabbade. Syftet var att undersöka vad det kan bero på att män 

drabbas av syndromet ON och hur synen på sig själva och de 

mansideal som finns kan påverka insjuknandet. Sju intervjuer 

utfördes med personer som i sin profession kommer i kontakt  och 

hjälper män med ON. Intervjuerna granskades induktivt och 

resultatet tyder på att orsaker till insjuknandet av ON är bland 

annat låg självkänsla, kontrollbehov, träningsförebilder. Män 

tycks söka behandling på grund av skador och oroliga närstående. 

Under behandling upplevs obehag över återhämtning, matintag 

och viss mat. Vidare forskning bör fokusera på könsaspekten 

kring ON, varför drabbas kvinnor respektive män? Och bör ON 

bli en egen etablerad diagnos eller kategoriseras som låg 

energitäthet?     
 

Keywords: Ortorexia nervosa, eating disorders, ideal male body  
 
 

Inledning 
 
 
Ortorexia nervosa, ortorexi (ON) är myntat efter grekiskans orthos som betyder korrekt, 

ren och orexis som betyder aptit (Ramacciotti et al., 2011). ON är ett relativt nytt syndrom 

och sägs vara nära kopplat till ätstörningar men även tvångsyndrom, ON är alltså ej en 

etablerad diagnos. För att kategorieras som en Ätstörning måste en sjukdom klassifieras 

av DSM-V (American Psychological Association, 2015) som en ätstörning, I Sverige 

finns även ICD som svensk sjukvård är föreskriven att använda. Det finns däremot olika 

symtom som ska vara vanliga för att det ska röra sig om ON. En person som har ON 

tenderar att fokusera på livsmedels kvalitet och inte lika mycket på kvantitet. Personer 

med ON är fixerade vid att äta nyttigt och tränar överdrivet mycket. I övrigt är ett fixerat 

tänk kring vitaminer, mineraler och maximal prestanda vid träning utmärkande och att 

personen anser själv sig ha stor kunskap om näringslära. Fixeringen av mat och träning 

leder inte sällan till att personer med ON isolerar sig mer och deras sociala liv påverkas 

på ett negativt sätt (Brytek-Matera et al., 2012). Trots att ON inte erkänts som en egen 

diagnos så har den så har den likheter med ätstörningar som Anorexia nervosa (AN), 

Bulimia nervosa (BN) och Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) (Brytek-Matara 

et al., 2012). Enligt DSM-V (American Psychological Association, 2015), är typiska 

kännetecken för AN en störd kroppsuppfattning, en rädsla för att gå upp i vikt och att 

personen kan uppfatta sig själv som överviktig även om personen är gravt underviktig.  
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Fysiska kännetecken är att en person med AN väger för lite i förhållande till sin längd 

och ålder samt att personen ägnar sig åt självsvält och träning. En likhet mellan AN och  

ON är hård träning och att det på sikt bryter ner kroppen då matintaget till sist blir allt för 

energifattigt. En skillnad mellan AN och ON är att personer drabbade av AN fokuserar 

på att minimera matintaget och minska i vikt medan personer drabbade av ON snarare 

fokuserar på att matintaget ska vara så hälsosamt som möjligt (Varga, et al., 2008).  

   BN karaktäriseras enligt DSM-V (American Psychological Association, 2015) av att 

den drabbade kan hetsäta mat i perioder och därefter kompensera detta med att kräkas, 

inta laxeringsmedel, fasta eller att träna. Enligt DSM-V innebär hetsätning att personen 

hetsäter mer än vad som anses normalt att äta under en tvåtimmars period samt att 

personen under hetsätningsperioden upplever att det inte går att stoppa ätandet, personen 

känner att den inte har kontroll. En likhet mellan BN och ON är kompensationsbeteendet: 

medan en person med BN kompenserar för ett för stort matintag kan en person med ON 

kompensera sina skuldkänslor över att inte tränat nog med att träna ännu mer (Donini et 

al, 2008). 

   UNS är den vanligast förekommande ätstörningen. UNS kan beskrivas som en 

blandning av AN och BN, en person som har UNS uppfyller alltså inte alla kriterier AN 

eller BN men kan lida av olika symtom som finns hos dessa sjukdomar i den graden som 

orsakar problem i individens möjlighet att leva ett vanligt liv. Till exempel kan personer 

med UNS enligt DSM-V (American Psychological Association, 2015) uppfylla alla 

kriterier för AN förutom att personen har mens och är normalviktig eller att personen 

uppfyller alla kriterier för BN förutom att hetsätning och kompensatoriskt beteende inte 

sker lika ofta som vid BN. Personen ska också regelbundet ägna sig åt kompensatoriskt 

beteende när denne ätit en liten mängd mat exempelvis två kakor. En person med UNS 

kan även ha ett ätstört beteende som inte stämmer in på vare sig AN eller BN. Ett exempel 

på detta är att personen kan tugga en stor mängd mat och sedan spotta ut det utan att först 

svälja. Det är även vanligt att personen ägnar sig åt hetsätning.

   Tvångssyndrom är en allvarlig psykiskt störning där den drabbade har tvångstankar och 

utför tvångshandlingar. Tvångstankarna ger stor stress hos den drabbade och personen 

uppvisar ofta ett kompensatoriskt beteende, detta för att neutralisera eller reducera 

stressen som uppstår av tvångstankarna. Tvångshandlingarna ger sig tillkänna genom att 

utföra en handling ett flertal gånger, ofta finns det av personen ett bestämt antal gånger 

som är accepterat. Ett exempel är att en tvångstanke att tvätta händerna och utför då denna 

handling flera gånger (American Psychological Association, 2015). En likhet med ON är 

tvångstanken att ständigt träna och äta så nyttigt som möjligt. 

   En del beteenden i ON liknar de som karaktäriserar ätstörningar till exempel att 

personen som är drabbad smyger med sitt beteende och har starka skam och skuldkänslor 

dels för att de inte har kontroll över sin kropp men också över att bli påkomna med sina 

vanor. Beteenden som är vanliga hos personer med ON kan även ha likheter med de 

symptom som beskrivs för tvångssyndrom, nämligen att den drabbade personen lägger 

stort fokus på planering av måltider eller svält samt träning (Donini et al., 2004). 

Drabbade personer kan göra upp ett schema för sig själv när viss mat ska intas eller hur 

ofta den bör träna. Stor tankemöda går också till att fundera ut ursäkter till varför personen 

ej kan äta middag med andra eller hur den undviker andra sociala situationer där mat är 

inblandat. Dessa beteendet känns även igen hos en person med ON, där vardagen blir 

påverkad av personens tvångsmässiga träningsbehov. Det finns färre antal rapporter och 

artiklar om ON, de flesta handlar om både kvinnor och män eller endast kvinnor, det finns  
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betydligt fler artiklar om AN, vilket förvisso kan förklaras av att AN har varit ett erkänt 

begrepp sedan flera hundra år, de artiklar som granskades om AN inför denna studie 

handlade uteslutande om kvinnors problematik.  

 

 

Mansideal och deras uttryck 

 

De ideal och normer som påverkar män börjar allt oftare lyftas fram. Idealen för män är 

både fysiska attribut samt emotionella. Inte sällan kopplas båda dessa ideal med styrka 

såväl som muskler och att män bör vara tålmodiga och klara av psykologisk stress. 

(Morrison., et al 2014). Mansidealet har sedan början av 1900-talet sett i stort sett likadant 

ut där det finns manliga egenskaper som premieras. Ytliga attribut som anses åtråvärda 

för män har varit att vara muskulös men slank samt ha tjockt hår på huvudet. 

Personlighetsmässigt har mansidealet varit att en man ska vara dominant och ha prestige, 

denna prestige kan yttra sig genom att en man har makt på arbetsplatsen, är en bra 

familjeförsörjare samt rikedom (Winegard et al., 2014). Enligt Vandello och Bosson 

(2013) är manlighet en status som ständigt måste återupprättas och förtjänas eftersom den 

till stor del är grundad på handlingar och beteenden och inte lika mycket på könsorganet 

eller genetik, i jämförelse med kvinnlighet som till stor del förknippas med moderskap 

samt utseende.  

   Män fostras från att de är små till att det är fel att inneha kvinnliga egenskaper så som 

att vara omhändertagande och ha en mer feminin kroppstyp. Pojkar som blir retade för att 

de är feminina försöker ofta kompensera detta genom att bete sig mer manligt och ta mer 

risker, vara aggressiva och visa sig starka. Ett beteende som följer dem upp i vuxen ålder 

(Caswell et al., 2014). Dessa könsroller har däremot på senare år börjat luckrats upp, nu 

mer är det vanligare att både män och kvinnor är prestationsinriktade och är lika naturliga 

familjeförsörjare. Det har även blivit allt mer vanligt att män bryr sig mer om sitt utseende 

och hur de uppfattas av andra, något som tidigare ansågs som kvinnligt beteende. 

(Rudman et al., 2010) 

   Enligt Vandello och Bosson (2013) anses det fortfarande idag vara ett hot mot 

manligheten att en man beter sig kvinnligt eller har en mer feminin kroppsform det vill 

säga har en mindre muskulös kropp. Vissa stereotypt manliga egenskaper och beteenden 

värdesätts fortfarande idag så som att vara dominant och uthållig och mansidealet är 

fortfarande att vara muskulös men proportionen av musklerna har blivit större och allt 

fler muskelgrupper har blivit viktiga. Ett ideal som verkar vara stående idag är att en man 

ska ha en kropp som ser ut som en upp och ner vänd triangel med breda axlar och smal 

men muskulös midja (Morrison et al., 2004). 

 

Hur påverkas männen av mansidealen? 

 
Ett centralt begrepp inom forskning kring mansideal, mandom men även inom 

ätstörningsforskning är självkänsla som innebär en människas uppfattning om vem man 

är och den självkännedom man har om sig själv. (Rosenberg, 1979) 

   Holmqvist (2015) visade att det finns ett starkt samband mellan den manliga könsrollen 

och idealkroppsbilden hos män. Det tycks alltså vara så att det är åtråvärt för män att vara 

så muskulösa som möjligt eftersom detta stämmer överens med den stereotypa bilden av 

vad som anses manligt.  Det som studerades var sambandet mellan mäns  
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överensstämmelse av manliga normer (conformity to masculine norms, CMN) och viljan 

att bygga muskler. Studien belyste olika dimensioner av CMN i relation till mäns 

kroppsbild så som hur slank, muskulös och vältränad en person uppfattar sig vara. Studien 

utfördes i olika länder däribland USA, Australien, England och Sverige. Analyser visade 

att CMN var starkt relaterad till viljan att vara muskulös, slank och vältränad i alla fyra 

länder men det fanns vissa skillnader i CMN som kunde förutsäga vilken slags ideal 

männen hade. En koppling mellan CMN och att vinna eller vara tävlingsinriktad var stark 

i alla fyra länder, däremot skiljde sig de svenska männens CMN från de andras då de dels 

inte är lika traditionella som andra länder när det gäller könsrollerna samt att det var 

viktigare för svenska män att vara både vältränade men också hälsosamma, de andra 

länderna bedömde inte hälsoaspekten vara lika viktig som den ytliga aspekten. 

   Mulgrew (2014) tar upp att mediabilder kan få män att jämföra sig med bilderna och att 

en särskild typ av bilder som visar män som utför träningsaktiviteter kan ge 

kroppskomplex. Studien gick ut på att en grupp män fick se antingen bilder som 

betecknades som objektifierande av manliga kroppar (body-as-object, BAO) eller bilder 

på manskroppar i rörelse (Body-as-process, BAP). Exponering av BAP-bilder resulterade 

i lägre grad av tillfredställelse av sin egen träning och utseende än BAO-bilderna. 

Resultatet visade att bilder på manskroppar i rörelse som exempelvis utför 

träningsaktiviteter, BAP, ansågs mer normala och eftersträvansvärda än bilder på manliga 

modeller, BAO vilket på lång sikt tycks ge män en negativ syn på den egna kroppen. 

Studien visar även att träning kan verka som en skyddande faktor mot mediabilders 

påverkan. Studiens slutsats kan dock kritiseras då det i så fall skulle betyda att män som 

redan är vältränade inte påverkas.  

   Griffiths et al., (2015) visade även att ideal som anses stereotypt manliga spelar en 

viktig roll i mäns utvecklande av ätstörningar. Dessa ideal är bland annat att en man ska 

vara dominant, ha självförtroende och självkontroll, inte visa att han blir ledsen samt att 

en man ska vara sexuellt aktiv. Att inte leva upp till dessa ideal kan för män leda till att 

de istället flyttar fokus till kroppen och blir missnöjda med hur den ser ut och vidare 

utveckla ätstörning. Detta ses som en slags kompensation för att de inte lever upp till de 

mansideal som finns i samhället. Idealen för män har även förändrats över de senaste tre 

decennierna, denna skillnad ses inte bara i media utan också bland leksaker som riktar sig 

till pojkar, särskilt actionfigurer så som Superman och Batman som är mer muskulösa nu 

än för 25 år sedan. En studie av Bartlett et al., (2005) visar även att dessa leksaker påverka 

unga pojkars självkänsla negativt angående deras egen kropp.  

   I en undersökning av Morrison et al., (2004) tyder resultat på att det finns ett samband 

mellan att vilja ha större muskler och en negativ syn på sitt utseende. Till testet användes 

en enkät där deltagaren fick skatta hur stor deras önskan att få muskler är. Resultatet 

visade även att det finns ett samband mellan önskan att bli muskulösare och påverkar 

personerna till att se ner på sin egen kroppsbyggnad samt påverkar vilken idealkropp man 

har. Studien visade även att en positiv inställning till en muskulös kroppsbyggnad även 

korrelerade med en positiv attityd till olika träningspreparat så som proteinpulver. 

   Det finns relevans i hur män och pojkar värderar den egna kroppen och en negativ 

självbild kan på sikt förutom ätstört beteende, träningsfixering och komplex leda till 

sjukdomar så som depression. Blashill et al., (2014) visade att pojkar som är 

normalviktiga men som upplever sig själva som undernärda eller överviktiga tenderar att 

uppvisa högre grad av depressiva symptom än pojkar som är normalviktiga och ser sig 

själva som normalviktiga. En snedvriden eller extremt snedvriden syn på sin kroppsbild  
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anses vara en riskfaktor för att utveckla depressiva symptom och denna syn på sig själv 

förmodas följa med upp till vuxen ålder.  
 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet var att undersöka vad som kan påverka män att drabbas av syndromet ON och 

vilken roll synen på sig själva och mansidealet spelar för insjuknandet. Anledningen till 

att män valdes som målgrupp var för att ätstörningsforskningen ofta belyser kvinnors 

problematik kring stört ätbeteende och kroppsfixering medan männens problem sällan 

lyfts fram. 

   Frågeställningen var: Vilka orsaker kan bidra till att män utvecklar ON? 

Vilka faktorer gör att män med ON söker till behandling och vilka är vanliga områden 

män får tackla under behandling? 
 

 

Metod 
 

Deltagare 

 
Deltagarna bestod av sju personer, sex kvinnor och en man som på något sätt genom sin 

profession kommit i kontakt med män som drabbats av ON eller träningsfixering och som 

hjälpt dem med sin problematik. Behandlingen kan bestått i terapeutisk hjälp, 

kostrådgivning eller motiverande samtal där behandlarna hjälper de drabbade att ändra 

sina tankebanor.  Ett icke-slumpmässigt urval användes och personerna som valdes hade 

professioner som dietist, beteendevetare, skolsköterska, psykolog eller en 

tvärvetenskaplig profession. Personerna som intervjuades hade jobbat med detta 5-30 år.  

 

Material  
 

En halvstrukturerad intervjuguide gjordes där dels frågor om respondenternas bakgrund 

ställdes, exempel ”vad är din proffession”? Och ”hur länge har du jobbat med det?” 

därefter delades intervjuguiden in i två delar ”Orsaker” samt ”Behandling”. Frågor som 

togs upp i delen orsaker berörde orsaker som behandlarna bedömer ligga till grund för 

utvecklandet av ON. Exempel på frågor var ”Hur brukar de beskriva synen på sig själva 

innan insjuknandet”? och ”Hur yttrade sig deras problematik i vardagen? 

Skola/jobb/fritid.”? Under kategorin behandling formulerades frågor så som ”När 

beslutar sig patienter för att söka hjälp och rådgivning? Några omständigheter och/eller 

som leder fram till beslutet”? Och ”Hur beskriver personerna synen på sig själv under 

behandlingen?Positiva/negativakänslor” Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon intervjuerna transkriberades sedan. 
 

Procedur 

 
Ett missivbrev mailades ut till tänkbara personer som på något vis behandlar människor 

med ätstörningsproblematik. I missivbrevet nämndes det kort om vad studien syftar att 

undersöka samt Vetenskapsrådets etiska regler (2002) för att bedriva forskning. 

Häribland nämndes det att information som respondenterna kommer ge kommer  
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behandlas med största diskretion och konfidentialitet så att informationen ej går att spåra 

till enskilda deltagare. Det informerades även om att resultatet framställs på ett sätt att det 

inte är möjligt att se vem som svarat vad. Det uppgavs även att respondenterna kan om  

intresse finns, ta del av den slutliga versionen av studien. Fem av intervjuerna skedde per 

telefon då respondenterna hade ont om tid till att ses. De återstående två intervjuerna 

skedde på en plats som respondenterna fick välja, dessa platser blev på personernas 

arbetsplatser. Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra.  

 

Databearbetning  
 

Den analys som gjordes av intervjuerna var induktiv och den forskningstradition som 

användes för analysen var hermeneutiskt. Intervjuerna transkriberades ordagrant i Word. 

Inga av intervjupersonernas eller patienternas namn nämndes. Uppspelningen skedde via 

ett ljudinspelningsprogram på datorn eller via mobil vid de intervjuer som utförts öga mot 

öga. Varje intervju genererade ca 3 A4 sidor text vilket blev ca 21 A4 sidor i total mängd. 

Under transkriberingen användes typsnittet Times New Roman med 12 punkter. För att 

reducera sidantalet gjordes en sortering av information där irrelevant information togs 

bort så som text som inte rör ämnet till exempel småprat om andra närliggande ämnen. 

Efter detta gjordes en meningskoncentrering enligt Brinkman och Kvale (2009) där fokus 

låg på hur nära intervjupersonernas svar låg frågorna i intervjuguiden och huruvida 

personerna pratade om just män och ON. Upprepningar, utfyllnadsord så som ”eh” eller 

talspråksmässiga ord som ”liksom” togs bort och längre citat pressades samman till mer 

kompakta men fylliga citat. Efter detta följde en process med temaskapande utifrån de 

meningskoncentrerade citaten. Teman växte därefter fram genom en metakategorisering 

där flera citat med liknande innebörder och fördes samman till ett tema. Dessa teman 

kodades därefter och specifika citat som kunde motivera temana citerades. När materialet 

transkriberats och ingen ny information kunde utvinnas uppstod en teoretisk mättnad och 

inga fler underteman skapades.  

 

 

Resultat 
 
 

Resultatet bestod av 12 induktivt genererade underteman. Dessa kunde utvinnas genom 

intervjuguiden där det från början fanns två huvudsakliga frågeställningar; ”Orsaker som 

bidrar till utvecklandet av ON” och ”Behandling av ON”. 

 

Orsaker som bidrar till utvecklandet av ON 
 

Undertemana för frågeställningen av  ” Orsaker som bidrar till utvecklandet av ON” 

blev: Låg självkänsla, Media, Träningsförebilder på gym, kontroll, Deffad och rätt 

muskler samt Kolhydratsrädsla och mattrender. Dessa kan utläsas i Tabell 1. 

   Fem av sju behandlare bedömde att låg självkänsla hos männen de träffat med ON var 

en bidragande faktor till utvecklandet av ON. Här nämndes det även att detta drag är 

gemensamt för andra typer av ätstörningar. Livshändelser som mobbning, problematiska 

familjeförhållande eller avslutande av idrott på hög nivå kunde vara utlösande faktorer. 

Även kroppslig missnöjsamhet på grund av undervikt, övervikt ansågs också vara en  
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viktig utlösande faktor: Det är legitimt eller snarare viktigt att även män ska se ut på ett 

visst sätt det har det väl alltid varit, så klart men inte på samma sätt som det är nu och har 

man dålig självkänsla då är det lättare att drabbas då blir man påverkad av vad andra 

tycker och tänker”.  

  Kontrollbehov nämnde två av sju behandlare vara en viktig faktor. Kontrollbehov går 

igen hos individer med ätstörningar men också bland individer med tvångsproblematik 

och det är ett sätt för personerna att på något sätt få sitt liv i ordning. Om det ej går att 

påverka miljön runtomkring kan personen åtminstone kontrollera sin egen kropp och 

matintag. ” Det här är ju alltså ett sätt att kontrollera sin ångest den här sjukdomen så att 

då tränar man för då mår man bättre. Även om man fysiskt mår sämre” 

   Fyra av sju behandlare nämnde att männen som utvecklar ON ofta jämför sig med 

personer de ser på gymmen. Exempelvis kan en person som inte har så stor erfarenhet 

jämföra sig med personer som tränar inför triathlon och prata med dessa om vilka 

övningar gör och därefter anpassa sin träning efter det. Det kan även handla om att en 

person som utövar en idrott ser upp till de personer som tränar på toppnivå. ”Det finns 

ofta ett slags ideal inom den egna idrotten hur man ska se ut nämnde två behandlare, och 

detta ideal skiljer sig nämnvärt beroende på vilken idrott det rör sig om. ” 
 

Tabell 1. Orsaker som bidrar till utvecklandet av ON 

Meningskoncentrerad enhet (exempel)                          Undertema 

”Det som var gemensamt är att                                      Låg självkänsla 

självkänslan inte var bra” 

 

”Får man inte kontroll över omvärlden eller den           Kontrollbehov 

uppmärksamhet man vill så kan man få kontroll på 

 sig själv eller över kroppen, hur man äter” 

 

”På gymmen är det också mycket fokus på att              Träningsförebilder på gym         

 man ska ha rätt kropp” 

”Normen är att vara stor och krallig och då tränar         Deffad och rätt muskler 

man ju de manliga musklerna som bröstmuskler, 

biceps och magen” 

”Då var man jätterädd för fett nu är man                       Kolhydratsrädsla och 

mattrender 

rädd för kolhydrater” 

”Man tittar på media hur det ska                                    Media 

vara eller någons blogg” 

 

Fyra av sju behandlare pratade om att männen uttrycker att det är viktigt att muskler syns 

och att de har så lite underhudsfett som möjligt, detta beskrevs som att vara definierad 

eller att vara ”deffad”. Vissa muskelgrupper anses viktigare än andra att träna. Speciellt 

överkroppens muskler med biceps, mage och axlar. ”Det ska inte finnas underhudsfett, 

de var ju skitnöjda när de var hårda i kroppen, det låter ju jätteskumt men att ha stark 

muskelmassa.” 

   Fyra av sju behandlare tog upp att en bidragande faktor till att vilja äta rent är den 

ökande rädslan för kolhydrater. Flera behandlare uttrycker även att dessa personer liksom 

vid ätstörningar blir experter på vad som är nyttigt, vilken kost som innehåller vilka  



  
 

8 

 

mineraler och vitaminer men det beskrevs också en disonans mellan medias påverkan, 

speciellt aftontidningar där olika mattrender anges och som männen tar åt sig av. ” Till 

slut finns det inte mycket kvar att äta och det är då det blir den här stressen allt är farligt 

lingon är farligt, mjölk är farligt för så är ju forskningen”. Även fast reportagen inte är  

riktade mot just dem utan mot överviktiga. En behandlare nämnde att tidningarna når ut 

till unga som gamla och även dem som skulle må bättre av att äta mer kolhydrater då de 

tränar så pass mycket.  

   Sex av sju nämnde att media till stor del påverkar hur männen ser på sig själva. ”All 

påverkan från media så är det ju ungefär att ju sjukare vi får människor att bli eller ju 

tokigare vi får människor att tänka desto mer pengar tjänar man på det.” Här diskuterades 

påverkan av dels media som i reklam och film men även social medier så som facebook 

och instagram. På de sociala medierna påverkas många av konton av personer som lägger 

upp bilder på när de tränar, kost och olika träningsscheman som de har. Det sker även en 

påverkan av hur ofta en person bör träna genom att vältränade personer ”taggar”, det vill 

säga berättar varje gång de är gymmet. ”De här jäkla kommentarerna som finns på 

facebook och överallt att vad duktig man har varit och idag har jag ätit….ibland lägger 

man ut bilder på sina skor när man har tränat och sådana saker och det är så otroligt 

töntigt.” 

 

Behandling av män med ON 
 

Av frågeställningen ”Behandling” i intervjuguiden finns de områden där de drabbade 

männen kommer i kontakt med behandling, först vad som ledde till att de sökte 

behandling och därefter olika områden de måste tackla under behandlingens gång. Av 

området behandling utvecklades sex stycken underteman; Skador leder till uppsökande 

av vård, Oroliga föräldrar eller lag, Vill prestera bättre under träning, Vila finns inte, 

Rädsla för hunger och mättnad samt Äckelkänslor av förbjuden mat. Dessa tas upp i 

Tabell 2. 

   Skador leder till uppsökande av vård och rådgivning ansåg fem av sju behandlare vara 

en faktor som ledde till att personerna sökte hjälp för sina problem. De flesta personer 

söker inte för att de upplever att de har problem med maten utan för att de ständigt får 

skador så som stressfakturer, mag och tarmproblem, dålig muskelkapacitet eller diffus 

smärta efter träning. 

   Tre av sju behandlare nämnde att föräldrar eller lagmedlemmar eller tränare har 

kontaktat rådgivningen till att börja med. Detta gäller främst de som behandlar personer 

som inte är myndiga. ” Så när hans mamma ringde, ’den här killen behöver hjälp’”. Men 

även de som utövar någon form av idrott där laget kan kräva att den drabbade personen 

uppsöker hjälp eller visar oro då personen tränar sämre. 

   Fyra av sju behandlare nämner att personerna uppsöker rådgivning då de vill prestera 

bättre, att de inte får ut det de vill av träningen eller att de fort blir trötta och söker då 

tips och råd för att effektivisera träningen samt kostråd. ”Kost, en del söker mig för att 

prata kost kring träning och sånna saker och kalorier och sånna saker”. 
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Tabell 2. Behandling av män med ON 

Meningskoncentrerad enhet exempel              Undertema 

”man tränar så mycket att man får                   Skador leder till uppsökande av vård 

stressfrakturer i fötterna” 

 

”Du äter inte tillräckligt, du tränar bara”         Oroliga föräldrar eller lag 

 

”De vill ha hjälp för att de inte får ut det         Vill prestera bättre under träning 

de vill av träningen eller har känt sig trötta” 

 

”Måste tvinga sig själv att vila för då              Vila finns inte 

känner de att blir lugnare och mindre stressade”. 

 

”Spontanitet är ett friskhetstecken                   Rädsla för hunger och mättnad 

att kunna äta en pizza ibland är inte ohälsosamt” 

 

”Allt är farligt, lingon är farligt,                      Äckelkänslor och förbjuden mat 

mjölk är farligt”   

 

Tre av sju behandlare talar om att personerna som drabbas har svårt för att vila och 

återhämta sig.” Jag försöker ju prata med dem ’du behöver inte träna sju dar i veckan’, 

kroppen måste ju vila. Jag försöker ju ge det som hälsosamma tips som en normal kropp 

behöver men sen är det ju svårt för dem att ta till sig det kanske.” Personerna får dåligt 

samvete om de vilar samtidigt som de under behandlingens gång märker att livskvalitén 

och prestationsförmågan blir bättre när de vilat. Att vila känns för vissa av de drabbade 

som otänkbart och att man alltid bör hålla igång, antingen träna eller aktivera sig på annat 

sätt.  

   Två behandlare pratar om en rädsla för att känna hunger och mättnadskänsla. De 

beskriver hur personerna kan föra protokoll och göra upp listor över när och hur mycket 

de ska äta varje dag och att det ger skuld och skamkänslor om personerna inte håller sig 

till dessa listor. ”Så våga vara i sin kropp, våga vara hungrig, våga vara mätt, våga vara 

sugen på saker, kunna gå på toaletten regelbundet, våga sova när man är trött allt det där”. 

En behandlare nämner att personer med ON kan känna obehag när de får höra hur mycket 

de bör äta i förhållande till sin träningsmängd.  

   Äckelkänslor och förbjuden mat nämner två behandlare vara en faktor under 

behandling. ” De känner sig äcklade över att de kan ska äta så mycket. De behöver lägga 

på sig underhudsfett, de behöver äta liksom och inte så rent som de skulle vilja”. Dessa 

känslor kommer av att personerna har stor kunskap om vissa livsmedel innehåller och att 

det finns vissa livsmedel som premieras framför andra och att exempelvis kolhydrater är 

något som vissa personer med ON anser vara onyttigt. Att få höra att mängden kolhydrater 

behöver ökas uppfattas även det som en dissonans med vad personen anser vara nyttigt.  

   Två av sju behandlare nämnde även en kritik mot begreppet ON, de höll med om att det 

finns en problematik hos vissa personer som består i att personen tränar allt för mycket 

och på sikt bryter ner sin kropp då personen ej heller får i sig tillräckligt med näring dock 

menade dessa behandlare att detta likväl kan kategoriseras som AN eller som låg 

energitäthet. De påpekade även att eftersom begreppet ON inte är en etablerad diagnos så 

ville de vara försiktiga med att kalla denna problematik för just ON. 
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Diskussion 
 

 

Syftet var att undersöka varför män drabbas av syndromet ON och vilken roll synen på 

sig själva och mansidealet spelar för insjuknandet. Resultaten tyder på att faktorer som 

kan påverka att män insjuknar i ON delvis är inre faktorer som självkänsla och 

kontrollbehov men även yttre faktorer så som mediapåverkan, att personerna jämför sig  

med andra män på gym, rådande hälsotrender samt ett mansideal som premierar en deffad 

och muskulös kropp. De faktorer som tycks få män att söka sig till behandling för ON är 

en upplevelse av att kroppen inte orkar med lika mycket som förr, oroliga föräldrar eller 

andra närstående som reagerar på personens träningsvanor samt att träningsprestationen  

inte är lika bra längre. Vidare kan män som behandlas för av ON känna en stark ängslan 

inför viss mättnad och hunger samt stress vid vila och särskild mat. Resultaten visade att 

låg självkänsla ansågs vara en viktig riskfaktor för insjuknandet av ON. Detta är i linje 

med Morrisons forskning (2004) som visade att det finns en korrelation mellan en svag 

självkänsla och en önskan att bli mer muskulös. Detta kan förklaras av att en person som 

har svag självkänsla kan vara mer mottaglig för olika ideal som finns i omgivningen och 

har svårare att stå emot dessa. 

   Kontrollbehov verkade vara en viktig faktor enligt behandlarna. Här kan paralleller till 

tvångssyndrom dras, där ON sägs vara nära besläktad med denna sjukdom. 

Svarspersonerna menar att en person med ON ofta får starka tvångstankar av att träna när 

denne har ätit något onyttigt eller för att hålla sig sysselsatt då en del personerna med ON 

anser att det är fel att vila. Att träna är alltså ett kompensatoriskt beteende för att stilla en 

inneboende ångest. 

   Träningsförebilder på gym kan härledas till Griffiths (2015) studie om BAO och BAP-

bilder där BAP-bilder porträtterar vältränade män i rörelse, dessa tycks bilder verkar 

motiverande och påverka vilket kroppsideal man har. Där den gemensamma nämnaren är 

att männen jämför sig med andra män som de anser vara vältränade och prestera bra på 

gymmen. 

   Det deffade mansidealet som framkom i studien liknar Morissons forskning (2004) där 

det tas upp att mansidealet är en kropp som ser ut som en upp och nervänd triangel med 

breda axlar och smal midja. Andra studier kring kroppsliga mansideal lyfter fram att 

muskler och deras omkrets är viktiga men få studier lyfter fram att kroppen även bör vara 

deffad. Detta är säkerligen inte ett nytt fenomen men det tycks inte lyftas upp lika ofta 

som ideal som musklernas omkrets. 

   Kolhydratsrädslan och mattrender kan även det kopplas Morrisons forskning (2004) där 

respondenterna angav att de är positiva till att använda olika träningspreparat så som 

proteinpulver. Proteinpulver är inget substitut för riktig kost men protein är viktigt för 

muskeluppbyggande och finns i olika livsmedel så som ägg, kyckling och kött som ses 

som en viktiga i dieter vid styrketräning. Vidare är det just utmärkande för ON att 

kvaliteten på maten ska vara så bra som möjligt det vill säga vara ren och naturlig vilket 

proteiner är. Flera av respondenterna nämner att kolhydratsrädsla blir allt vanligare detta 

tycks bestå i olika forskningrön om att kolhydrater inte är nödvändiga för träning. Detta 

omnämns däremot inte i de referenser som användes i denna uppsats.  

Mediapåverkan är ett återkommande ämne hos respondenterna detta är i linje med 

Mulgrews forskning (2014) om BAP och BAO-bilderna, men även Bartletts forskning 

(2005) som pekar på att mediapåverkan från att pojkar är små influerar mansidealet, 

exempelvis med utseendet på Batman och Superman.  
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Vidare tycks det inte orimligt att media påverkar bilden av hur män ser på sig själva då 

media finns överallt omkring människor och det krävs en bra självkänsla att stå emot 

denna påverkan. Resultaten under behandling av män med ON får större stöd i 

ätstörningsforskningen än i forskningen kring mansideal. Det är exempelvis inte ovanligt 

att en person med en ätstörning har en rigid uppfattning om vad som är acceptabelt att äta 

och vad hur många timmar om dagen denne bör träna. Vidare kan rädsla för att vila 

kopplas till tvångssyndrom eftersom att personen inte tillåter sig att vila förrän denne är 

slutkörd av träning, den måste alltså utföra träningen till varje pris för att stilla sin bild av 

vad som är en acceptabel träningsmängd. Rädsla för hunger och mättnad samt 

äckelkänslor för viss mat kan även det härledas till tvångssyndrom där det finns en viss 

mall hos en person med ON om vad som är en tillåten mängd mat och vilken kvalitet 

denna mat bör ha. De referenser som användes till denna studie tar ej upp närståendes 

tankar och oro kring drabbade personer med ON. De vetenskapliga artiklar som finns om 

ON beskriver till största del bidragande faktorer till utvecklandet av ON, artiklar som 

belyser de närståendes tankar bör återfinnas i studier kring ätstörningar däremot. 

Resultatet av denna studie av ON samt andra studier om ämnet bidrar till att öka 

kunskapen om mäns självkänsla, vilka personlighetsdrag de eftersträvar och att begreppet 

att styrka både kan kopplas till psykisk styrka samt fysisk styrka där det gäller att bygga 

muskler. Vidare säger denna studie något om hur en persons självkänsla är betydande för 

att stå emot olika kroppsideal och hur personer med låg självkänsla kan ta åt sig av 

omgivningens kommentarer så som hur media porträtterar manliga förebilder. En annan 

aspekt som är intressant att belysa för vidare forskning är vilka personer som utvecklar 

tvångsbeteende, eftersom detta är närbesläktat med ON.  

   Eftersom att det finns en överensstämmelse mellan syftet, intervjuguiden och de svar 

som ges kan även sägas att studien har reliabilitet. Det kan däremot reflekteras över 

erfarenhetens påverkan på val av ämne, författaren till studien har viss förförståelse av 

olika ätstörningar sedan innan och valde ämnet för att det finns ett intresse för detta. Detta 

innebär att författaren har en egen uppfattning om ätstörningar men denna får stå tillbaka 

för faktiska forskningsbevis, ingenting i studien har blivit friserat till fördel för 

författarens egen förförståelse. Respondenterna hade även olika känslor kring termen ON 

då en del menade att begreppet inte är en godkänd diagnos. Vissa respondenter menade 

att det inte är någon större skillnad mellan diagnosen AN och ON andra menade att istället 

benämna ON för låg energitillgänglighet, de kunde däremot konstatera att det finns ett 

sådant här beteende bland många män som håller på med träning men att det kanske inte 

bör kallas för ON. Vidare gjorde även vissa respondenter en distinktion mellan olika slags 

världar inom träning, de menar att beteendet inom fitnessvärlden och gymvärlden är vitt 

skild från beteendet inom idrottsvärlden. Det som är normalt beteende inom 

idrottsvärlden kan anses som extremt beteende inom gymvärlden. Exempelvis att en 

person tränar mer än fem timmar per dag. Det bör alltså sättas i kontext vilken slags 

träning personen utövar och hur omgivande faktorer ser ut såsom kost, vila samt av vilka 

anledningar personen utför träningsaktiviteten: Är det ett internaliserat måste eller är det 

för personen älskar träningen? Det samma gäller matvanorna, en person som tränar idrott 

på hög nivå eller inom fitness har en restriktiv diet, antingen för att optimera energi, bygga 

muskler eller se ut på ett visst sätt. Återigen bör detta sättas i kontext för att inte stämpla 

någon med ON som inte har det. Det anses även av vissa respondenter att det ses som ett 

hälsotecken att kunna avvika från dieten då och då, exempelvis äta en pizza efter en 

tävling utan att kompensera detta med träning. En drabbad person skulle ha svårt för 

denna spontanitet. 
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 En invändning gällande reliabiliteten för studien är att respondenterna var behandlare 

och inte drabbade. Behandlare besitter delvis stor information om ätstörningsproblematik 

och är vana att jobba med människor med problematik, vilket är en betryggande faktor, 

men behandlare som respondenter kan även ses som ett mellanled när det gäller 

information. De kan vara professionella och bemöta drabbade personer och tro sig ha en 

klar bild av varför problematiken uppstod men det är svårt att säkerställa om denna bild 

verkligen stämmer då den drabbade kanske väljer att utelämna viss information för sin 

behandlare. Vidare berörs inte delen ”prevalens” i intervjuguiden i resultatet detta beror  

på att de svar som gavs här ofta kunde härledas till de övriga kategorierna ”Orsaker” och 

”Behandling”, därför kändes det ej fruktfullt att skapa en egen resultatdel av ”Prevalens”.  

   Mättnaden som uppstod under databearbetningen uppstod när de transkriberade 

intervjuerna ej kunde bilda fler underteman. Vissa frågor svarade respondenterna väldigt  

kortfattat på och fastän författaren försökte få mer information av respondenterna så 

upprepades samma information som respondenterna redan gett, vilket kan ses som ett 

tecken på att personen sagt det den tycker var väsentligt för frågan och endast upprepar 

svaret för att göra sin ståndpunkt extra tydlig. En respondent påpekade även i början av 

en telefonintervju att denne hade ont om tid och att intervjun fick gå fort vilket kan ha 

påverkat svaret som personen gav, hade personen haft gott om tid hade svaret kanske 

blivit mer nyanserat och längre. När det gäller analytisk generalisering kan resultaten 

tänkas komplettera tidigare kvanitativa studier om ON. Studien skulle möjligtvis även 

kunna användas inom andra forskningsområden så som sociologi eller 

genusvetenskapliga studier som fokuserar på påverkande faktorer i samhället eller studier 

som behandlar mansideal och skillnader mellan komplex hos kvinnor och män. Eftersom 

studien är kvalitativ kan ju inte enskilda personliga erfarenheter överföras på andra 

personer med ON, det är ju unika personer bakom varje sjukdom, däremot kan resultaten 

ses som en av flera möjliga faktorer som påverkar utvecklandet av ON. 

   Tolkningsutrymmet av studien kan diskuteras med hjälp av begreppen självkänsla som 

är ett genomgående begrepp genom hela studien. Alla respondenterna tog upp detta som 

ett enligt dem viktig påverkansfaktor, vissa valde att utveckla hur de menade när de tog 

upp självkänsla, vad de tror en låg självkänsla kan komma av medan andra kortfattat bara 

nämnde låg självkänsla. Eftersom att respondenterna var behandlare kan det möjligen 

finnas en dissonans mellan hur behandlaren uppfattar den drabbades självkänsla och hur 

den drabbade själv ser på sin självkänsla. De drabbade kanske inte bokstavligen 

formulerar att de har låg självkänsla medan behandlarna själva gör denna tolkning. 

Författaren väljer inte att sätta sig över respondenternas svar på något vis, de respondenter 

som menar att ON är ett tveksamt begrepp tas även med i resultatet och resultatet är heller 

inte vinklat för att övertyga läsaren om att det endast finns ett sätt att se på begreppet ON, 

tvärtom erbjuds här flera alternativa tolkningar av problematiken och eftersom att 

begreppet ej heller är etablerat som sjukdom är begreppet ON öppet för tolkning.  

   ON kan problematiseras och granskas ur flera perspektiv, på samhällsnivå kan det var 

kärnfullt att ställa frågan ”hur kommer sig att detta begrepp uppstått nu?” vari ligger 

utseendefixeringen som växer allt mer? Kan ON exempelvis kopplas till begreppet 

narcissism och i såfall hur kommer det sig att vissa personer är mer narcissistiska än 

andra? Som nämndes i inledningen har det tidigare ansetts att det var vanligare att kvinnor 

brydde sig mer om sitt utseende än män men att männen nu börjat bry sig allt mer om sitt 

yttre. Det har sedan länge funnits utseendemässiga ideal för både kvinnor och män så vad 

kan ligga till grund för att många män utvecklar tränings och matfixering nu? Detta kan 

belysas på både makro och mikronivå samt av olika vetenskapsinriktningar. 
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Betydelsen av studiens resultat och framtida forskning  

 
Undersökningens är av vikt då det finns lite forskning om män och ON samt att det inte 

gjorts många kvalitativa studier i ämnet. Studiens resultat kan ge en inblick i vilka 

mansideal män påverkas av och hur männen resonerar kring dessa. De resultat som 

utvecklades under frågeställningen ”behandling” kan även ge en förklaring till hur män 

väljer att se på att söka hjälp, detta har författaren inte hittat så mycket forskning om då  

de etablerade studier som finns om ON till största del är kvantitativa och inte belyser 

själva känsloaspekten att be om hjälp för sin träningsproblematik. Det tycks vara 

nödvändigt att framtida forskning belyser könsrollsaspekten när det gäller männens  

ohälsa, träning och utseendefixering, inte bara fokusera på endera aspekt så som 

könsroller kontra träningsideal. Det tycks även vara väsentligt att studera omgivningens 

reaktioner på den drabbade, finns det någon skillnad i hur närstående bemöter en kvinna 

som är drabbad av ON gentemot en man som är drabbad? Vidare tycks det vara väsentligt 

att studera varför ON som syndrom möter så motstånd. Finns det för många gemensamma 

nämnare till ätstörningar eller bör ON kategoriseras som ett ätstört beteende med 

tvångssyndrom?  
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