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Sammanfattning 

 

Kan kroppsuppskattning och instagramanvändning predicera 

Ortorexi? Ortorexi är ett växande fenomen som innebär maniskt 

hälsosamt ätande som kan påverka ens livsstil negativt. Även 

instagramanvändning blir allt mer populärt och används i allt högre 

grad av dagens unga vuxna i Sverige. Aktiv användning av social 

media har associerats med en sämre kroppsbild.  Den här studiens 

syfte var att ta reda på om grad av kroppsuppskattning och 

instagramanvändning predicerar ortorexi. En enkätundersökning 

genomfördes på 228 studenter vid Örebro universitet. Resultatet 

visade att människor som har ett högre missnöje med sin kropp har 

större benägenhet att vara fixerade av att äta hälsosamt. Vi såg även 

att människor som använder instagram i högre utsträckning har en 

större fixering av att äta hälsosamt. Studiens fynd tillsammans med 

förslag till vidare forskning inom ortorexi diskuteras.  
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Abstract 

 

Could body appreciation and Instagram use predict Orthorexia? 

Orthorexia is a growing phenomena that means a manic degree of 

eating healthy that could affect one’s lifestyle negatively. Instagram 

usage is becoming increasingly more popular and are used more and 

more frequently among the younger adults in Sweden. An active use of 

social media has been associated with a lower appreciation to one’s 

body. This study aims to find out if the degree of body appreciation 

and Instagram usage predicts Orthorexia. A survey was conducted on 

228 students at Örebro University. The results showed that people 

that have a higher degree of dissatisfaction to one’s body are more 

likely to be fixated of eating healthy. We also noticed that people that 

used Instagram more frequently have a higher fixation of eating 

healthy. The findings of the study together with suggestions for further 

research within orthorexia is discussed.  

 

Keywords: Orthorexia nervosa, body appreciation, instagram, exercise 

dependence, self esteem 

 

 
1 Psychology III, Fall 2017. Supervisor: Selma Salihovic. 
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Kroppsuppskattning och instagrams roll i ortorexi 

Påverkar inställningen till vår egen kropp hur fixerade vi är av att äta hälsosamt? Kan 

aktivt användande av instagram påverka fixeringen av ett hälsosamt ätande? Människor idag 

exponeras för mängder av budskap från olika mediala plattformar gällande vad man ska äta 

och hur man ska se ut. Media belyser vikten av en vältränad kropp och en hälsosam livsstil 

med fokus på “nyttig” kost. Vi ställer oss dock frågande om ett hälsosamt ätande alltid är 

positivt. Kan en hälsosam livsstil bli ohälsosam?  

Att vara fixerad av ett hälsosamt ätande benämns som ortorexi. Begreppet ortorexia 

nervosa myntades i slutet på 1990-talet och definieras som en fixering av att äta hälsosamt 

(Bratman, 1997). Med hälsosamt ätande kan exempelvis dieter som vegansk kost, icke-

processade livsmedel och fettsnål mat ingå (Bratman, 2017). Hälsosam kost kan även 

relateras till hemlagat samt användning av ekologiska produkter (Donini m.fl., 2004). 

Fixeringen grundar sig ofta i en motivation till en hälsoförändring, att skapa en identitet eller 

en vilja till att ha kontroll, men övergår istället till en fixering av att äta hälsosamt (Bratman 

& Knight, 2000; Donini m.fl., 2004). Personer med ortorexi följer med andra ord strikta 

kostscheman som betraktas som “rätt” sorts kost. 

Ortorexi är idag inte en fastställd diagnos då den inte ingår i den femte versionen av 

psykiatriska handboken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]. 

Tidigare forskning visar varierande statistik över hur vanligt förekommande ortorexi faktiskt 

är. En studie gjord på italienska studenter rapporterar en prevalens på 6,9% för ortorektiska 

tendenser, vilket innebär en strikt syn på vad som är hälsosam kost samt ett starkt behov av 

att kontrollera sin kost mot det hälsosamma (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 

2004). En annan studie, på 392 brasilianska dietister, visar istället en förekomst på 81,9% för 

ortorektiskt beteende, i form av exempelvis att värdera sin kost utifrån näringsinnehåll 
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snarare än smak samt en strävan efter att äta hälsosamt med en förväntan att förbättra sitt 

utseende (Alvarenga, Martins, Sato, Vargas, Philippi & Scagliusi, 2012). Även om ortorexi 

inte är fastställd som diagnos finns viss empiriskt stöd att beteendet förekommer.  

Är fixering vid hälsosamt ätande problematiskt? Ortorexi grundar sig i att människor 

väljer att äta hälsosamt vilket i sig inte är negativt. Det är först när beteenden såsom 

självbestraffning och tvångsmässighet uppstår tillsammans med den hälsosamma livsstilen 

som hälsosamt ätande blir sjukligt (Bratman, 2017). Detta betyder att när en person inte kan 

finna ett balanserat förhållningssätt till sin hälsosamma livsstil kan det leda till en ohälsosam 

fixering. Att planera sitt matintag tillsammans med inhandling och förberedelse utgör en stor 

del av ens tid för en person som lider av ortorexi. Om en person med ortorexi inte lyckas följa 

sina förberedelse-rutiner eller sitt kostschema kan konsekvenser som intensiva frustrationer, 

känsla av avsky mot sig själv samt skuldkänslor inom individen uppstå (Borgida, 2011). En 

annan vanlig effekt inom fixeringen ortorexi är social isolering vilket innebär att en person 

med ortorexi följer en strikt hälsosam diet som blir en del av dennes personlighet som den 

anser att andra människor inte delar. Det blir därför svårt att äta gemensam mat med andra 

människor då personen har specifikt kostschema vilket i sin tur kan påverka personens 

relationer negativt (Bratman & Knight, 2000). Därmed leder ortorexi till destruktiva 

konsekvenser för individer som lider av fixeringen.  

Ortorexi delar likheter med anorexi. Ätstörningen anorexi innebär en överdriven 

rädsla för att gå upp i vikt genom att begränsa sitt matintag som kan leda till extrem 

viktnedgång. Personer med anorexi tappar uppfattningen gällande hur deras kropp ser ut och 

upplever kroppsmissnöje (Barthels, Meyer, Huber & Pietrowsky, 2017). Sociala medier med 

dess exponering av bilder på hälsosam kost tillsammans med mängder av budskap om 

viktnedgång och hälsosamt leverne har bidragit till att ortorexi kan associeras till ätstörningen 

anorexi (Bratman, 2017). En studie från Kansas har undersökt ortorexi och dess validitet med 
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fokus på likheter mellan vedertagna ätstörningar (McInerney-Ernst, 2011). Resultatet visar att 

människor som rapporterar ätstörda beteenden även visar symptom som ingår i ortorexi, 

såsom ängslan gentemot sitt ätande samt upplevda fördelar med att äta hälsosamt 

(McInerney-Ernst, 2011). Tidigare studier ställer sig dock kritiska till om ortorexi egentligen 

är ett eget begrepp eller om det ingår i andra redan existerade ätstörningar, som exempelvis 

anorexi (Barthels, Meyer & Pietrowsky, 2015; McInerney-Ernst, 2011). Ortorexi och anorexi 

delar därmed vissa symptom som bland annat förhållningssättet till ett hälsosamt ätande, dock 

är ortorexi som eget konstrukt ifrågasatt. 

Det finns dock även skillnader mellan anorexi och ortorexi. Inom anorexi fokuserar 

den ätstörda på kvantiteten i mat medan en ortorektiker har fokus på matens kvalité. Ortorexi, 

till skillnad mot anorexi är sällan livsavgörande (Bratman och Knight, 2000). Personer som är 

diagnostiserade med anorexi kan dock tendera att byta ut sina matvanor mot ortorektiska 

beteenden för att fortsätta ha kontroll över sitt matintag (Barthels m.fl., 2017). Detta innebär 

att anorektiker först kontrollerar sitt matintag genom att svälta sig själv för att sedan övergå 

till att kontrollera sitt matintag genom ett maniskt hälsosamt ätande. Ortorexi skiljer sig 

därmed åt från anorexi gällande bland annat värdering av maten.  

 Det finns begränsat antal studier som har undersökt varför människor utvecklar en 

fixering vid hälsosamt ätande. En studie från Australien med 220 deltagare, majoriteten 

psykologistudenter, visade att personer som är fixerade vid ett hälsosamt ätande har en 

strävan om att vara och prestera perfekt. Människor som har egenskaper av perfektionism är 

ofta extremt självkritiska med höga krav på både sig själva och sin omgivning (Barnes och 

Caltabiano, 2017). Däremot har en tidigare bakgrund av anorexi eller bulimi visat sig ha en 

påverkan till att man utvecklar ortorexi. Människor som tidigare haft en ätstörning har högre 

benägenhet att bli fixerade av äta hälsosamt (Barnes och Caltabiano, 2017). Hur högt 

personer värderar sitt utseende samt människors oro för att bli överviktig har visat sig vara 
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ytterligare prediktiva variabler som ligger till grund för ortorexi. Detta innebär att ju viktigare 

människor anser att utseendet är, desto striktare mathållning har de. Det betyder även att 

personer som är oroliga över att bli överviktiga har en större fixering av ett hälsosamt 

matintag (Barnes och Caltabiano, 2017). Med andra ord kan bland annat tidigare bakgrund av 

ätstörningar, utseendefixering och rädsla för övervikt ligga till grund för ortorexi.  

Hur man ser på sin kropp samvarierar med ätstörningar, finns det även ett samband 

mellan ortorexi och människors relation till sin kropp? En dansk studie gjord på barn i 

åldrarna 11 till 12 år, undersökte relationen mellan ätstörningar och kroppsbild, där missnöjet 

till den egna kroppen var i fokus (Munkholm, Olsen, Rask, Clemmensen, Jeppesen & 

Skovgaard, 2016). Resultaten visar att barn som är mer missnöjda med sin kropp också har 

problem med avvikande ätbeteenden i större utsträckning, såsom begränsningar i sitt 

matintag. Det finns visst stöd för att det även finns en relation mellan kroppsbilden och 

ortorexi. En studie från Schweiz på 220 deltagare antyder att människor som har en hög 

rädsla för att bli överviktiga samt har ett överdrivet fokus på sitt utseende är mer fixerade av 

ett hälsosamt matintag (Barnes & Caltabiano, 2017). En studie från Tyskland visar att 

människor med ortorexi har svårigheter att känna acceptans till sin kropp (Barthels, 2014, 

refererat i Barthels m.fl., 2015). Även människor med anorexi upplever kroppsmissnöje 

(Barthels m.fl., 2017). En tidigare studie på ungdomar visar att personer som är missnöjda 

med sin kropp även påvisar ätstörda uttryck (Livazoviç & Mudriniç, 2017). En annan studie 

visar att anorektiker är mer missnöjda med sin kropp än friska personer (Friederich, Brooks, 

Uher, Campbell, Giampietro, Brammer & Treasure, 2010). Detta betyder att kroppsmissnöje 

och utseendefixering är två faktorer som finns inom både anorexi och ortorexi.  

Kroppsuppskattning som begrepp kan ses som en del i det övergripande konstruktet 

“kroppsbild”, med fokus på positiva kännetecken på ens kroppsbild som bland annat en mer 

accepterande och respekterande syn till sin kropp (Tylka & Wood-Barcalow, 2015). I 
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begreppet kroppsbild ingår en individs uppfattning om sin egen kropp, både fysiskt och 

psykologiskt (Cash & Pruzinsky, 1990, refererat i Cash, 2004). I kroppsbilden inkluderas inte 

enbart den fysiska bilden av vår kropp utan även kognitiva tankar, känslor gentemot kroppen 

samt handlingar därefter (Cash & Pruzinsky, 1990, refererat i Cash, 2004). 

Kroppsuppskattning som visar ett samband till ätstörningar blir därmed en av våra faktorer 

som vi kommer undersöka som en eventuell prediktor till ortorexi.  

Det finns ett samband mellan kroppsuppfattning och social media. I en studie, gjord 

på 227 kvinnliga universitetsstudenter, visas ett samband mellan användningen av det sociala 

nätverket Facebook och missnöje med sin kropp, där utseendemässig jämförelse inkluderas 

som en medierande effekt (Fardouly & Vartanian, 2014). Det betyder att människor som är 

mer aktiva på Facebook är missnöjda med sin kropp i högre grad, vilket grundar sig i att de 

jämför sitt utseende med andras. Högre aktivitet på sociala medier, exempelvis instagram och 

Facebook, har kopplats till en mer objektifierande syn av sin egen kropp, som i sig kan leda 

till en skiftande självbild med större osäkerhet över sitt utseende och mer skam över sin kropp 

(Feltman & Szymanski, 2017; Manago m.fl., 2015). Detta visar att aktivt användande av 

social media kan leda till negativa konsekvenser för människors självbild och kroppsbild.  

Då det visats att social media har en negativ påverkan på hur människor ser på sin 

kropp samt att kroppsuppfattning har en påverkan på ätstörda beteenden, har vi valt att 

inkludera det sociala nätverket instagram som en andra predicerande faktor till ortorexi. 

Instagram är en intressant variabel att studera då vi i denna studie vänder oss mot en ung 

population och instagram är som mest frekvent i yngre åldrar. Nätverket används varje dag av 

54% av de svenska Internetanvändarna i åldern 16 till 25 år (Internetstiftelsen i Sverige, 

2016). Instagram är en växande global plattform där människor världen över delar sina 

upplevelser och minnen till andra i form av bilder och filmer. Idag har instagram över 800 

miljoner användare med över 500 miljoner personer som använder plattformen dagligen 
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(Instagram, 2017). Genomsnittet för hur mycket personer använder instagram per dag ligger 

på över 32 minuter för personer under 25 år och över 24 minuter för personer från 25 år och 

uppåt (Instagram, 2017). Kvinnor använder instagram i högre utsträckning än män, där en 

tredjedel av de kvinnliga instagramanvändarna använder nätverket dagligen gentemot var 

femte man (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). En svensk studie har studerat ungdomar på 

Instagram tillsammans med dess exponering av matbilder på det sociala nätverket (Holmberg, 

Chaplin, Hillman & Berg (2016). Studiens resultat visar att majoriteten av ungdomarna, mer 

specifikt 85%, delar matbilder på Instagram. Då instagram är ett nätverk där människor kan 

influeras av publicerade matbilder har vi valt att använda instagram som vår andra 

undersökande faktor till ortorexi. 

Vidare är forskningen om fixeringen ortorexi begränsad. När det kommer till vad som 

predicerar ortorexi är endast ett fåtal faktorer undersökta. Det finns studier som undersökt 

sambandet mellan kroppsbild och ätstörningar (Friederich m.fl., 2010; Livazoviç & Mudriniç, 

2017) men ingen tidigare studie har undersökt människors relation till sin kropp tillsammans 

med fixeringen ortorexi. Forskningen kring den sociala medians påverkan på ortorexi är även 

den begränsad. Enbart en studie har granskat sambandet mellan instagramanvändning och 

ortorexi (Turner & Lefevre, 2017). 

Syftet med denna studie är att undersöka om den sociala plattformen instagram 

faktiskt kan bidra till en fixering av att äta hälsosamt. Vi är även intresserade av att undersöka 

om relationen till ens kropp kan leda till en fixering av en hälsosam kost. Vår forskningsfråga 

är: Predicerar kroppsuppskattning och instagramanvändning grad av ortorexi? 

För att besvara vår forskningsfråga har vi i vår studie även valt att inkludera två 

kontrollvariabler. Vi kommer att kontrollera för träningsberoende för att försäkra oss om att 

det inte är deltagarnas träningsberoende som påverkar grad av ortorexi. Detta val gjordes med 

bakgrund av att träningsberoende ofta kopplas ihop med ortorexi i svensk kontext, där 
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träningsberoende kan ses som ett överdrivet behov av att träna som kan leda till bland annat 

utmattning (Håman, Barker-Ruchti, Patriksson & Lindgren, 2015; Bratman, 2017; 

Hausenblas & Downs, 2002). Vi valde även att kontrollera för självkänsla då tidigare 

forskning funnit ett samband mellan kroppsbild och självkänsla (Gillen, 2015). Människors 

självkänsla baseras på hur de värderar sig själva, där en större acceptans mot sig själv och en 

högre värdering av sitt eget värde ses som en person med högre självkänsla (Rosenberg, 

1965). 

Metod 

Deltagare 

Våra deltagare är 228 studenter (N=228) som studerar vid Örebro universitet, efter att 

två deltagare räknades som bortfall, då personerna inte var studenter. Deltagarnas ålder i 

studien var mellan 18 till 45 år (M = 23,55 år, SD = 4,02). I studien ingick 68,4%  kvinnor 

(n=156) och 31,6% män (n=72). Ingen deltagare definierade sig själv som “annat”, därav 

kommer vi hädanefter att basera kön på enbart män och kvinnor. Att delta i studien var 

frivilligt och gavs ingen ersättning. 

Mätinstrument 

Instagramanvändning. Då det inte finns någon vedertagen skala för att mäta 

instagramanvändning utgick vi från en tidigare studie som mätt instagramanvändning och 

ortorexi och dess metod (Turner & Lefevre, 2017) när vi formulerade frågor. För att mäta 

användning av instagram frågade vi “Hur ofta använder du instagram?” där deltagarna hade 

sju olika svarsalternativ från “Mindre än en gång i månaden” till “Flera gånger om dagen”. Vi 

frågade även: “På en vanlig dag när du använder instagram, hur mycket tid spenderar du 

totalt?” där deltagarna har fyra svarsalternativ från “Mindre än 15 minuter” till “Över en 

timme”. Höga värden indikerar på hög instagramanvändning. Korrelationen mellan de två 

items var .48, p <.001.   
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Kroppsuppskattning. För att mäta kroppsuppskattning använde vi oss av The Body 

Appreciation Scale- 2 (Tylka & Wood-Barcalow, 2015). Skalan mäter olika grunder för en 

positiv kroppsbild, bland annat acceptans och respekt för den egna kroppen samt ett 

hälsosamt synsätt gentemot sin kropp (Avalos m.fl., 2005). Mätskalan som översatts till 

svenska och består av totalt tio påståenden besvarades utifrån en fyrpunkts-likertskala med 

svarsalternativ från “Stämmer inte alls” till “Stämmer helt”.  Fem av påståendena är positivt 

riktade medan fem frågor är negativt riktade. Exempel på påståenden är: “Överlag är jag nöjd 

med mig själv” och “Ibland känner jag mig helt oduglig”. De påståenden som är negativt 

riktade kodades om till positivt riktade i statistikprogrammet SPSS för att få alla påståenden i 

samma riktning vid sammanställandet av den insamlade datan. Detta betyder exempelvis att 

värde 1 på ett negativt riktat påstående fick efter omkodning till värde 4. Skalan har en 

reliabilitet på .94 för vår studie.  

Ortorexi.  För att mäta graden av Ortorexi använde vi oss av ORTO-11 (Varga, 

Thege, Dukay-Szabó, Túry & van Furth, 2014). ORTO-11 är en förkortad version av 

originalet där ortorexi mäts genom 15 frågor (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale & Cannella, 

2005). I ORTO-11 har tre frågor tagits bort för att öka reliabiliteten vilket gör att testet istället 

består av elva frågor. Mätskalan besvarades utifrån en fyrpunkts-likertskala med 

svarsalternativ från “Aldrig” till “Alltid”, där det sistnämnda indikerar på hög grad av 

ortorexi. Exempel på påståenden är: “Känner du skuldkänslor när du äter mer än vad som 

egentligen är nödvändigt” och “När du äter, brukar du uppmärksamma mängden kalorier i 

maten”. Den här skalan har visat många olika reliabilitetsvärden från olika studier inom olika 

länder. Värdena varierar från en reliabilitet från .39 upp till .82 (Alvarenga m.fl., 2012; Varga 

m.fl., 2014). I vår studie har skalan en reliabilitet på .79. 

Träningsberoende. I syfte att mäta träningsberoende använde vi oss av Exercise 

Dependence Scale-21 (Hausenblas & Downs, 2002). Skalan, som översattes till svenska, 
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består av 21 påståenden som utgår från den psykiatriska handboken Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder-IV [DSM IV]. Träningsberoendeskalan är uppdelad i sju olika 

kategorier; tolerans, avsikt, abstinens, brist på kontroll, begränsning av andra aktiviteter, tid 

och varaktighet (Hausenblas & Downs, 2002). Skalans svarsalternativ skattas från 1 till 6, där 

1 står för“Aldrig” och 6 för “Alltid”. Exempel på påståenden är: “Jag tränar för att undvika 

att känna mig irriterad” och “Jag tränar trots ihållande fysiska problem”. Skalans reliabilitet 

hade ett värde på .92 i vår studie. 

Självkänsla. För att mäta självkänsla använde vi oss av Rosenberg Self-Esteem Scale 

[RSES] vilket är en mätskala som mäter generell självkänsla med aspekter av både positiva 

och negativa tankar om sig själv. Fem frågor är negativt riktade och fem frågor är positivt 

riktade. Skalan består av 10 items med en fyrskalig-likertskala från “instämmer helt” till 

“instämmer inte alls”. Exempel på påståenden är: “Jag känner att jag inte har mycket att vara 

stolt över” och “Jag känner mig minst lika värdefull som andra”. De fem frågor som är 

negativt riktade kodades om till positivt riktade i statistikprogrammet SPSS för att kunna 

sammanställa datan korrekt. Exempelvis fick svarsalternativet 1 värde 4, efter omkodning. 

Skalans reliabilitet låg på .93 i vår studie. 

Procedur  

Data samlades in genom en digital enkät som marknadsfördes via Facebook, totalt två 

gånger, på en sida som är till för studenterna på Örebro universitet. Den andra gången 

efterfrågade vi specifikt manliga deltagare, då majoriteten av våra deltagare sedan tidigare var 

kvinnor. Detta gjordes i syfte att få en större överblick av samtliga kön. Vi utformade ett 

missivbrev där vi informerade om frivillig medverkan, konfidentialitet och att dem kunde 

avbryta enkäten när som helst. Kontaktuppgifter till oss forskare fanns även med i 

missivbrevet, vid eventuella frågor angående enkäten. Deltagarna hade möjlighet att svara på 

enkäten under totalt fem dagar.  
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Statistiska analyser  

Vi sammanställde vår data genom statistikprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Vi började med att översätta alla svarsalternativ från ord till numeriska 

värden, till exempel blev svarsalternativen Aldrig, Sällan, Ofta och Alltid översatta till 1, 2, 3 

och 4 i SPSS. Vi omkodade även svar som hade negativt riktade frågor genom att ändra 

svarsalternativen till positivt riktade. Exempelvis blev svarsalternativ 1 värdet 4 samt värdet 2 

blev 3 respektive 3 blev 2. Slutligen omkodades värdet 4 till värde 1. Genom en deskriptiv 

analys fick vi fram antalet kvinnor respektive män samt medelvärde och standardavvikelse på 

deras ålder för våra deltagare. Därefter genomfördes korrelationsanalyser på 

kroppsuppskattning respektive instagramanvändning tillsammans med ortorexi. För att 

undersöka om kroppsuppskattning och instagramanvändning predicerar fixeringen av 

hälsosamt ätande gjorde vi två hierarkiska regressionsanalyser. I den första hierarkiska 

regressionsanalysen inkluderades träningsberoende, självkänsla, instagramanvändning i det 

första steget samt kroppsuppskattning i det andra steget som en potentiell prediktor. I den 

andra hierarkiska regressionsanalysen inkluderades träningsberoende, självkänsla och 

kroppsuppskattning i det första steget och därefter instagramanvändning i det andra steget 

som vår andra möjliga prediktor till ortorexi. 

Resultat 

I tabell 1 visas deskriptiv statistik med medelvärden och standardavvikelser för samtliga 

variabler.  

 

 

 

 

 



13 

KROPPSUPPSKATTNING, INSTRAGRAM OCH ORTOREXI  

 

 

Vi genomförde korrelationsanalyser på samtliga variabler i studien. Tabell 2 visar att 

det finns en signifikant korrelation mellan alla variabler tillsammans med ortorexi. 

Kroppsuppskattning och ortorexi visade ett negativt samband r (228) = -.47, p <.001. Mer 

specifikt betyder det att personer med lägre kroppsuppskattning rapporterar högre grad av 

ortorektiska tendenser. Instagramanvändning och ortorexi visade en positiv korrelation, r 

(228) = .21, p <.01. Det innebär att personer som spenderar mer tid på instagram visar högre 

tendenser av ortorexi. Träningsberoende, som var en av våra kontrollvariabler, visade ett 

positivt samband till ortorexi, r (228)= .35, p <.001. Personer som har en hög grad av 

träningsberoende har också högre benägenhet till ortorexi. Slutligen visade vår andra 

kontrollvariabel, självkänsla, ha en negativ korrelation till ortorexi r (228) = -.45, p <.001. 

Personer med lägre självkänsla har en större fixering av ett hälsosamt ätande. 

  

Tabell 1. 

Deskriptiv statistik 

  M SD 

1. Kön  1,32 .47 

2. Ålder  23.55 4,02 

3. Kropps- 

uppskattning 

 3,41 .83 

4. Instagram- 

användning 

 3,79 1,42 

5. Tränings- 

beroende 

 2,10 .83 

6. Självkänsla  2,88 .66 

7. Ortorexi  2,08 4,89 
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Tabell 2. 

Korrelationer mellan samtliga variabler 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kön 1 ,02 ,15*     -,38*** ,09 ,16* -,21** 

2. Ålder  1 ,08 -,23*** -,10 ,16* -,15* 

3. Kropps- 

uppskattning 

  1 -,10 ,07 ,78*** -,47*** 

4. Instagram- 

användning 

   1 ,14* -,12 ,21** 

5. Tränings- 

beroende 

    1 -,01 ,35*** 

6. Självkänsla      1 -,45*** 

7. Ortorexi       1 

 

Predicerar kroppsuppskattning och instagramanvändning grad av ortorexi?  

För att besvara vår forskningsfråga utförde vi hierarkiska regressionsanalyser. Resultatet visar 

att 39% av variationen i vår beroende variabel ortorexi förklaras av kroppsuppskattning, 

instagramanvändning, träningsberoende och självkänsla tillsammans, F(4,223) = 35,16, p 

<.001. Resultat av den första regressionsanalysen, kroppsuppskattning mot ortorexi, efter att 

ha kontrollerat för instagramanvändning, träningsberoende och självkänsla visade att 5% av 

variansen i ortorexi förklaras av kroppsuppskattning, F(1,223) = 18,89, p <.001. Med andra 

ord, människor som har en sämre kroppsuppskattning är fixerade av att äta hälsosamt, b= -

.22, p <.001. Resultatet av den andra hierarkiska regressionsanalysen visade att 1,2% av 

variationen i ortorexi förklaras av tid spenderat på instagram, F(1,223) = 4,36, p = .04 efter att 

ha kontrollerat för kroppsuppskattning, träningsberoende och självkänsla. Människor som är 

mer aktiva inom nätverket instagram har en fixering till av att äta hälsosamt, b= .04, p = .04.  

Diskussion  
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Vår studies syfte var att studera huruvida kroppsuppskattning och 

instagramanvändning predicerar grad av ortorexi. Studiens resultat visade att människor som 

upplever ett större missnöje med sin kropp är mer fixerade vid ett hälsosamt matbeteende. 

Detta är i linje med tidigare forskning som har visat att missnöje med den egna kroppen har 

ett samband med kontrollbehov gentemot ens matintag (Munkholm m.fl., 2016). Dock finns 

det ingen tidigare forskning som undersökt grad av kroppsuppskattning tillsammans med 

ortorexi. Vårt resultat visade även att personer som är mer aktiva på instagram är mer 

fixerade av att äta hälsosamt, vilket har visats i tidigare forskning (Turner & Lefevre, 2017). 

Resultatet angående kroppsuppskattningens påverkan på ortorexi är inte förvånande. 

Människor som har ett högt fokus på sitt utseende, därmed sin kropp, tenderar att vara mer 

fixerade av ett hälsosamt leverne (Barnes & Caltabiano, 2017). Värdering av utseendet har, 

med andra ord, en påverkan på ens val av matintag. Tidigare studier har även funnit att 

missnöje över sin kropp är en faktor som ingår i både ortorexi (Barthels, 2014, refererat i 

Barthels m.fl., 2015) och anorexi (Barthels m.fl., 2017). Det betyder att människor som lider 

av anorexi har svårt att acceptera sin kropp vilket delas med människor som visar höga 

ortorektiska tendenser. I och med att tidigare forskning redan funnit att kroppsmissnöje är 

vanligt förekommande bland människor med ätstörningsproblematik anser vi att det inte är 

förvånande att det även förekommer i ortorexi. 

En förklaring till att kroppsuppskattning predicerar ortorexi kan därmed vara att 

människor som visar låg kroppsuppskattning redan har en problematik i sitt matbeteende, 

eventuellt i någon form av ätstörning. Som tidigare nämnt kan personer med anorexi ersätta 

sina anorektiska beteenden mot ortorektiska beteenden (Barthels m.fl., 2017). Att övergå från 

den livshotande sjukdomen anorexi och beteenden som att svälta sig själv mot att istället äta 

extremt hälsosamt kan anses som något positivt. Detta med bakgrund av att ortorexi sällan är 

livsavgörande, som diagnosen anorexi däremot är (Bratman och Knight, 2000). Trots att 
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ortorexi inte är en vedertagen sjukdom anser vi att ortorektiska beteenden är negativt. Att 

byta ut anorexi mot ortorexi innebär en förflyttning från ett destruktivt beteende till ett annat. 

Som tidigare forskning visar kan en tidigare bakgrund av ätstörningsproblematik vara 

en faktor till att människor utvecklar ortorexi (Barnes & Caltabiano, 2017). En spekulativ 

förklaring kan vara att ätstörda personer har ett högt kontrollbehov vilket i sin tur påverkar 

grad av ortorexi. Tidigare studier har bekräftat att kontrollbehov kan ligga till grund för en 

person att utveckla ortorexi (Bratman & Knight, 2000; Donini m.fl., 2004). Därmed kan 

andra ätstörningsproblem och kontrollbehov vara två viktiga faktorer som kan leda till en 

fixering av att äta mer hälsosamt. 

Vårt resultat visar att även instagram predicerar ortorexi. En förklaring till att 

instagramanvändning predicerar fixeringen av att äta hälsosamt är att instagram exponerar 

mängder av bilder relaterade till en hälsosam livsstil. Detta kan bidra till att människor 

influeras av andras bilder på instagram men även att de själva jämför sin livsstil genom egna 

publicerade bilder, detta då social media är en lättillgänglig plattform för social jämförelse 

(Fardouly & Vartanian, 2014). Ju mer tid människor spenderar på instagram, desto mer 

exponeras de för bilder som kan trigga till en hälsosam livsstil. Då vi i vår studie enbart har 

tagit hänsyn till hur ofta våra deltagare använder instagram per dag, kan vi inte uttala oss om 

instagrams påverkan på ortorexi mer än faktisk tid spenderad på det sociala nätverket. Vi kan 

bara anta att det finns fler faktorer inom instagram som skulle kunna predicera fixeringen, 

som exempelvis vad för slags bilder människor exponeras för på instagram. Det kan även 

vara så att människor med hög grad av ortorexi tenderar att bekräfta sin fixering genom 

instagram och inte tvärtom. Det skulle i sådana fall klassas som en självuppfyllande profetia 

som innebär ett bekräftande av sin egen sanning trots att sanningen egentligen är falsk 

(Merton, 1968). I det här fallet betyder det att människor som har en fixering vid att äta 

hälsosamt bekräftar sitt störda matbeteende via instagram. Bekräftelsen kan uppnås genom att 
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människor med hög grad av ortorexi söker upp andra människor som delar dennes tro och 

livsstil och ser sin fixering som “det rätta”. Framtida studier behöver undersöka social medias 

påverkan på ortorexi med andra mer valida mätsätt samt inkludera social jämförelse som en 

prediktor till fixeringen.  

Våra prediktiva variabler förklarar dock en begränsad varians i begreppet ortorexi. 

Instagramanvändning, förklarar 1,2% av variansen i ortorexi jämfört med kroppsuppskattning 

som förklarar 5% av variansen i fixeringen. Att kroppsuppskattning förklarar en högre 

varians inom ortorexi än instagram är inte förvånande. Vi använde oss av en vedertagen 

mätskala för kroppsuppskattning med flertal frågor gällande konstruktet, medan vi inom 

instagram enbart inkluderade två frågor angående våra deltagares instagramanvändning. I och 

med detta fick vi en större överblick över våra deltagares kroppsuppskattning jämförelsevis 

med deras instagramanvändning. Vi är därmed medvetna om att våra prediktiva variabler 

enbart förklarar en begränsad varians inom fixeringen ortorexi och att de har en minimal 

påverkan på ortorexi. 

Är ortorexi egentligen en annan form av anorexi? Tidigare forskning visar att 

människor diagnostiserade med anorexia nervosa tenderar att ersätta sitt ätstörda matbeteende 

med beteenden relaterade till ortorexi istället (Barthels m.fl., 2017). Tidigare forskning visar 

även att människor som har en ätstörning sedan tidigare har en benägenhet till att utveckla 

ortorexi (Barnes och Caltabiano, 2017). Utifrån denna bakgrund ställer vi oss skeptiska till 

begreppet ortorexi, vilket även tidigare forskning har gjort (McInerney-Ernst, 2011).  

Vår studie har begränsningar. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval för att samla 

deltagare till vår studie, vilket innebär att vi vände oss till deltagare som var nära till hands. 

Detta gör att resultatet på vårt urval inte kan generaliseras till en annan population. Vi kan 

dessutom inte kontrollera för omständigheterna gällande hur enkäten fylldes i, då den 

självrapporterade enkäten var internetbaserad. Ytterligare en begränsning är att vår 
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internetbaserade enkät marknadsfördes via den sociala plattformen Facebook, på en 

medlemssida för studenter på undersökt universitet. Genom att marknadsföra enkäten via 

Facebook kan vi automatiskt ha vänt oss till en målgrupp som redan är aktiv inom social 

media. Detta kan ha bidragit till en snedvridning i vårt urval då personer som inte använder 

sig av social media uteslutits. Därmed ser vi en begränsad variation för deltagarnas aktivitet 

inom det sociala nätverket. Vi kan heller inte säkerställa att samtliga medlemmar på 

Facebooksidan är studenter på det valda universitetet då medlemskap inom gruppen inte 

kontrolleras. Detta har vi dock kontrollerat för i enkäten med en fråga om våra deltagare är 

universitetsstuderande eller inte samt med information om att man som icke studerande inte 

behöver färdigställa enkäten. En till begränsning med vår studie var vår mätskala om 

instagram. Då vi inte fann en valid och reliabel mätskala för instagramanvändning valde vi 

därför att utforma egna separata frågor gällande instagramanvändning vilket betyder att vårt 

sätt att mäta instagram var bristfällig. Framtida forskning behöver inkludera ett flertal 

aspekter inom instagram, exempelvis vad som visas i medlemmars flöde, vilka konton som 

personer följer samt vad för typer av bilder som medlemmarna finner intresse av.  

Trots nämnda begränsningar har vår studie flertalet styrkor. En styrka är att våra 

mätskalor visar adekvat intern reliabilitet, särskilt skalan Orto-11, jämfört med andra 

översättningar (Alvarenga m.fl., 2012; Fidan, Ertekin, Işikay & Kirpinar, 2010). Den här 

studien har även tillfört ny data inom ämnet ortorexi, vilket ger ett bidrag till forskningsfältet. 

Det finns sedan tidigare begränsat med studier gällande social media, kroppsuppskattning och 

ortorexi och med vår studie har vi bidragit till mer kunskap för vidare forskning. Vidare valde 

vi att använda självkänsla och träningsberoende som kontrollvariabler i studien, då dessa 

samvarierar med ortorexi och kan därför vara potentiella tredje variabler. Det innebär att vi 

kan utesluta både självkänsla och träningsberoende som eventuella extra prediktorer i vår 

forskning. 
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Slutsatserna i vår studie är relevanta då den granskat ämnen som är aktuella för vår 

samtid. Användningen av sociala medier ökar med fokus på bland annat det visuella. Det 

publiceras mängder av bilder och videor, som är inriktad på bland annat utseende och livsstil. 

Genom att människor exponeras av bilder på andras utseenden och livsstilar påverkar det hur 

de ser på sitt eget utseende och livsstil, där social jämförelse blir ett faktum. Detta innebär att 

människor idag kan ha svårigheter att uppskatta sin egen kropp, på grund av att man värderar 

sitt utseende utifrån hur social medias bild av den “perfekta kroppen” ser ut. Detta kan 

jämföras med en tidigare studie där social jämförelse har visat sig vara grunden till en större 

osäkerhet gentemot sin kropp utifrån hur aktiva personer är på Facebook (Fardouly & 

Vartanian, 2014). 

Framtida forskning bör studera fenomenet ortorexi med fokus på förebyggande och 

behandlande insatser då detta är ett bristande område inom forskningsfältet idag. Vidare anser 

vi även att en valid mätskala behöver utformas angående instagrams innehåll, då det i 

dagsläget inte finns en någon skala som mäter människors användning eller typer av 

exponering inom instagram. Det vore intressant att undersöka vad för typ av visuell 

exponering inom instagram som kan predicera ortorexi. Vilka bilder är det som triggar en 

människas beteende till att bli fixerad av hälsosamt ätande? Vidare vore det intressant om 

framtida forskning studerar olika inriktningar inom begreppet kroppsbild och dess påverkan 

på ortorexi, då vår studie enbart inkluderat kroppsuppskattning. Slutligen kan vi utifrån vårt 

resultat konstatera att människors kroppsuppskattning och deras instagramanvändning har en 

påverkan på hur fixerade de är till att äta hälsosamt. 
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